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RESUMO 

 

Objetivo: Estimar os custos anuais médicos diretos do tratamento do pé diabético (PD) 

no Sistema Público de Saúde do Brasil, em nível ambulatorial e hospitalar.  

Métodos: Foi realizado um estudo de custo da doença, sob a perspectiva do SUS. O 

horizonte analítico foi 2014. Foram considerados custos médicos direitos de pacientes 

ambulatoriais e hospitalares. Foram definidos os possíveis desfechos clínicos 

considerando a evolução do PD, sendo eles: neuropatia periférica com/sem doença 

arterial periférica (DAP), úlcera com/sem infecção, osteomielite com/sem amputação, 

manejo clínico pós amputação. Para a estimativa de custos ambulatoriais, foi 

estruturado um painel de especialistas, do qual foram obtidas informações sobre a 

quantidade de recursos de saúde utilizados para o manejo de pacientes considerando 

uma tipologia de casos de PD de manejo ambulatorial: neuropatia periférica com DAP, 

úlcera não infectada, úlcera infectada, seguimento pós amputação. Os custos unitários 

de cada recurso, obtidos de listas padronizadas de valores do SUS, foram então 

multiplicados pela quantidade estimada, resultando na estimativa de custos médios e 

respectiva variação (desvio padrão) anual por paciente do manejo de cada caso clínico. 

Para a estimativa do custo total do manejo de pacientes ambulatoriais com PD no Brasil, 

o custo por paciente foi multiplicado pelo número estimado de pacientes no país, 

considerando parâmetros epidemiológicos obtidos na literatura. Para a estimativa de 

custos hospitalares, o número e os custos de todas as internações possivelmente 

relacionadas ao PD foram obtidos da base do Sistema de Informações Hospitalares do 

SUS, utilizando o CID10 codificado como causa principal de internação. As internações 

relacionadas ao PD incluíram aquelas por diabetes (E10, E11, E13, E14) nas quais 

foram realizados procedimentos associados ao PD (tratamento do PD, revisão de coto 

de amputação, amputação, entre outros) conforme codificados pelos respectivos códigos 

SIGTAP e também as internações pelas seguintes condições médicas relacionadas ao 

PD: neuropatias (G57, 59, 63), úlcera de membros inferiores (L97), gangrena (R02), 

osteomilites/osteonecroses (M86, 87.3, 87.8, 87.9) e amputações de membros inferiores 

(S88, 98). A proporção destas internações atribuídas ao PD foi estimada considerando o 

método de risco atribuível, sendo os valores de risco relativo obtidos através de revisão 

de literatura. Os custos foram estimados em reais e convertidos para dólar internacional 

utilizando a taxa de conversão de paridade de poder de compra (PPP) de 2014 

(1Int$=R$1,7477). Os resultados foram apresentados como custo médio por paciente e 

custo total no Brasil. 

Resultados: Os custos médios de cada um dos quatro casos clínicos foram estimados 

em R$ 600,7 (±183,3) para a neuropatia periférica com DAP, R$ 713,3 (±501,6) para a 

úlcera não infectada, R$ 2.826,1 (±2063,6) para a úlcera infectada e R$ 1.048,2 

(±498,1) para o seguimento pós-amputação. O custo médio de uma hospitalização por 

PD no Brasil em 2014 variou entre R$ 777,4 -1.718,8. O custo total anual do PD no 

Brasil foi estimado em R$ 634,8 milhões (Int$ 363,2 milhões), sendo R$ 48.5 milhões 

(Int$ 27.7 milhões) referente aos custos das internações e R$ 586.3 milhões (Int$ 335.5 

milhões) ao manejo ambulatorial . 

Discussão/Conclusão: O custo anual do manejo do PD é expressivo, sendo o manejo 

ambulatorial o mais oneroso. A comparação entre os custos ambulatoriais e hospitalares 

e mesmo entre trabalhos é limitada devido a diferença de metodologia e de parâmetros 

utilizados. Observou-se um aumento de custos em função da gravidade e complexidade 
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da doença. Estes resultados evidenciam a relevante carga econômica do pé diabético no 

Brasil, corroborando para a importância da implementação de políticas para prevenção e 

cuidado com a doença.  
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ABSTRACT 

 

Aims: To estimate the annual direct medical costs for the treatment of diabetic foot 

disease (DFD), in the Brazilian Public Health Care System (SUS), outpatient and 

inpatient level.  

Method: We conducted a cost-of-illness study, considering the perspective of the 

Brazilian Public Health Care System (SUS). The analytic horizon was 2014. Direct 

medical costs were considered. We defined possible outcomes considering the clinical 

evolution of DFD. The outcomes were: neuroischemic foot, active foot ulcer 

(with/without infection), osteomyelitis with/without amputation, clinical treatment post-

amputation. For outpatient costs, healthcare resources for the management of these kind 

of patients were proposed by a panel of experts. A standardized questionnaire was 

elaborated asking a propose treatment plan for each 4 well-defined hypothetical cases: 

neuroischemic foot, non-infected foot ulcer, infected foot ulcer, amputation’s follow-up. 

Healthcare resources unit cost, obtained from National Standardized SUS Pricing List, 

were multiplied by quantity, resulting in an estimated average costs and it’s variations 

for each outpatient hypothetical case. The cost for each case was multiplied by it’s 

respective population number, based on national epidemiologic parameters, in order to 

extrapolate them to obtain the annual direct medical costs of DFD outpatients in Brazil. 

Parameters were based on the outcomes of the clinical evolution of DFD (previous 

indicated). For inpatient costs, data of hospitalizations and their costs were collected 

from the official database from the Hospital Information System of the SUS. We 

considered the main ICD cause of hospitalization for analysis. In order to identify the 

proportion of hospitalizations related to DFD, we stratified ICDs specific for diabetes 

(E10, E11, E13 and E14) by their medical procedure (for example: treatment for DFD, 

surgical stump revision, amputation) and for the ICDs of medical conditions related to 

DFD: neuropathies (G57; 59; 63), ulcers (L97), gangrene (R02), 

osteomyelitis/osteonecrosis (M86; 87.3; 87.8; 87.9) and amputations (S88; 98), we used 

the attributable risk methodology. Costs were presented in Brazilian Reais (R$) and 

international dollar (1Int$=R$1.7477, in 2014), like total costs and per patient costs, in 

Brazil. 

Results: The average cost for each hypothetical cases were: R$ 600.7 (±183.3) for 

neuroischemic foot, R$ 713.3 (±501.6) for non-infected foot ulcer, R$ 2,826.1 

(±2063.6) for infected foot ulcer, R$ 1,048.2 (±498.1) for amputation’s follow-up. The 

average cost for hospitalization were R$ 777.4-1,718.8 per patient. The estimated total 

annual direct medical costs were R$ 48,5 million (Int$ 27,7 million) for inpatient care 

and were R$ 586,3 million (Int$ 333,5 million) for outpatient care.  

Discussion/ Conclusion: We identified significant resource utilization for the 

management DFD syndromes, particularly related to outpatient care. Although the 

comparison between outpatient costs and inpatient costs, and even with literature, are 

limited due to different methodology and parameters used. Costs were higher for more 

severe disease of complex management. DFD imposes a significant health and 

economic burden to the Brazilian Healthcare System, emphasizing the need for health 

policies targeting its improved prevention and care.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação configura-se como um dos requisitos para a conclusão do 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública, do 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás 

(IPTSP), área de concentração em Epidemiologia. 

O presente projeto é um subprojeto do projeto “guarda-chuva” intitulado 

“Estudo de Custos de Doenças Crônicas no Brasil: Enfoque inicial em Diabetes 

Mellitus tipo 2”, financiado pelo Ministério da Saúde através de convênio entre o Fundo 

Nacional da Saúde (Processo: 25000.105417/2014-01), tendo como instituição 

executora a Universidade Federal de Goiás (UFG), sob a coordenação da Prof Cristiana 

Maria Toscano, professora adjunta do Departamento de Saúde Coletiva da UFG, e 

como instituição colaboradora a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sob a 

coordenação Dra Luciana Bahia. Este projeto guarda chuva, iniciado em Setembro de 

2014, tem como objetivo principal estimar os custos da carga econômica do Diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) no Brasil, considerando tanto a perspectiva do sistema de saúde, 

quanto a perspectiva da sociedade. O recorte deste subprojeto busca estimar os custos 

de uma das principais complicações do DM2 no Brasil, o pé diabético, para o qual há 

pouca evidência acerca de sua magnitude e carga econômica. Esses resultados serão 

agregados ao estudo de custos do DM2, juntamente com os custos de suas complicações 

micro-vasculares.  
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1 INTRODUÇÃO/ REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 Diabetes Mellitus 

O Diabetes mellitus (DM) é considerado um grupo de distúrbios metabólicos, 

sendo classificado atualmente em quatro classes clínicas, baseado na etiologia do 

distúrbio, sendo elas: Diabetes mellitus tipo 1 (DM1), Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 

ou outros tipos específicos de Diabetes mellitus e o Diabetes mellitus gestacional 

(NATIONAL DIABETES DATA GROUP, 1979; ADA, 2014; SBD, 2016).  

O DM1 está relacionado à dependência de insulina devido à destruição de 

células betapancreáticas, podendo esta ser de causa imunomediada (DM1A) ou 

idiopática (DM1B) (NATIONAL DIABETES DATA GROUP, 1979; ADA, 2014; 

SBD, 2016). A DM1 autoimune corresponde a 5-10% dos casos de DM (ADA, 2008), 

apresentando fatores genéticos e ambientais associados, ocorrendo a destruição das 

células betapancreáticas de forma mais rápida na criança e de forma lenta no adulto 

(NATIONAL DIABETES DATA GROUP, 1979; ADA, 2008). Já os outros tipos 

específicos de DM1 compreendem um grupo bem variado e incomum, com diferentes 

mecanismos patogênicos. Fazem parte desse grupo patologias genéticas, 

endocrinopatias, doenças do pâncreas exócrino, entre outras (NATIONAL DIABETES 

DATA GROUP, 1979; ADA, 2014; SBD, 2016). O DM gestacional é um tipo 

específico de DM, que ocorre durante a gestação, estando relacionado a resistência 

insulínica e a diminuição da função pancreática. Acomete cerca de 1-14% das gestações 

(ADA, 2004), havendo reversão após o parto em grande parte dos casos (NATIONAL 

DIABETES DATA GROUP, 1979; ADA, 2014; SBD, 2016). 

1.1.1 Diabetes Mellitus tipo 2 

O Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença de evolução lenta, com altas 

taxas de morbimortalidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; BOLAÑOS et al., 2010; 

LOPEZ-BATISDA et al., 2013; BORGES et al., 2014). É uma alteração metabólica 

caracterizada principalmente pelo aumento prolongado dos níveis de glicemia do 

sangue (hiperglicemia), o que ocasionam distúrbios metabólicos e danos a importantes 

órgãos, tais como rins, coração, nervos e vasos sanguíneos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
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2006; WHO, 2016). O DM2 usualmente está relacionado à resistência insulínica, no 

qual ocorre o uso ineficaz da insulina produzida pelo corpo, mas a doença pode estar 

associada também a produção reduzida de insulina (WHO, 2017). Seus sintomas podem 

ser mais brandos que os do DM1 e, com isso, não é raro um diagnóstico tardio, 

concomitante ao surgimento das complicações (WHO, 2016). Dados de alguns países 

sobre a proporção de casos não diagnosticados sobre o total de casos revelam uma 

variação entre 24-62% (WHO, 2016).  

A DM2 está associada a um conjunto de fatores de risco que englobam 

alterações genéticas, histórico familiar de diabetes, etnia; fatores metabólicos, assim 

como a hipertensão arterial sistêmica (HAS), obesidade, e hábitos de vida, tais como 

sedentarismo, tabagismo e hábitos alimentares (WHO, 2016). Dentre todos, o aumento 

da gordura corporal é considerado como o fator de risco mais importante na atualidade e 

que esta relacionado com a elevação global do diabetes (WHO, 2016). No mundo em 

2014, pelo menos 1 a cada 3 adultos apresentavam sobrepeso e 1 a cada 10 eram obeso 

(WHO, 2016). 

Há dois tipos de complicações do DM2, as agudas e as crônicas. As agudas estão 

relacionadas ao nível anormal de glicose, seja ele elevado, podendo desencadear a 

cetoacidose diabética e o coma hiperosmolar, seja ele baixo, podendo ocasionar em 

alterações neurológicas. (WHO, 2016). Já a persistência de hiperglicemia durante anos 

pode ocasionar complicações crônicas que são classificadas em macrovasculares (ex.: 

infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral) e microvasculares (ex.: 

nefropatia, retinopatia) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; GONZALEZ et al., 2009; 

BOLAÑOS et al., 2010; JAVANBAKHT et al., 2011; LOPEZ-BATISDA et al., 2013).  

Os objetivos básicos do tratamento do DM são o retardo do desenvolvimento de 

complicações, a tentativa de potencializar a qualidade de vida e a minimização dos 

custos (LOPEZ-BATISDA et al., 2013). Já a prevenção da doença foca principalmente 

no combate aos fatores de riscos modificáveis (metabólicos e hábitos de vida) que estão 

associados a mudanças comportamentais e ambientais. Estas mudanças ocorrem através 

de um conjunto de esforços a nível individual e populacional, priorizando 

principalmente uma dieta saudável, realização de atividade física e redução de peso 

(WHO, 2016).  
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1.2 Carga da doença no Brasil e no mundo 

O DM é considerado uma doença epidêmica (IDF, 2015). Estimativas da OMS 

referem que, em 2014, 422 milhões de adultos com idade acima de 18 anos 

apresentavam a doença, correspondendo a uma prevalência de 8,5% na população 

adulta (WHO, 2016). O número de indivíduos acometidos pela doença apresenta uma 

tendência de aumento a cada ano, principalmente em função do envelhecimento, 

crescimento populacional e da interação destes dois fatores (NCD-RisC, 2016). Em 

2015, o número de portadores de DM estimado no mundo foi de 415 milhões, estima-se 

que o esse número em 2040 será próximo de 642 milhões (IDF, 2015). No Brasil, foi 

estimada em 1980 uma prevalência de DM de 7,6% na população adulta (MALERBI e 

FRANCO, 1992). Em 2016, a estimativa para o país foi de 8,1% (WHO, 2016). 

Projeções estimam que o número de pessoas doentes pode chegar a 23,3 milhões em 

2040 (IDF, 2015).  

Dados da OMS estimaram que, em 2012, 1,5 milhões de mortes no mundo 

foram devido ao DM, ocupando assim o oitavo lugar de causas de morte no mundo 

(WHO, 2016). No Brasil, a taxa de mortalidade por DM, em 2011, foi calculada como 

33,7 por 100 mil habitantes, representando 5,3% do total de óbitos ocorridos em 2011 

(MALTA et al., 2014). 

O DM2 pode acometer todas as idades (WHO, 2016). Estimativas projetam uma 

prevalência do DM na população mundial de 4,4% em 2030, quando comparado com 

2,8% em 2000 (WILD et al., 2004). Estudos mostram que o maior número absoluto de 

casos encontram-se concentrados principalmente nos países em desenvolvimento, tais 

como Brasil e Índia, nos quais há uma expectativa de aumento do número de diabéticos 

nas próximas décadas (YACH et al., 2006). 

As Doenças Crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem um problema de 

saúde pública mundial, pois são as principais causas de morte, acarretam em perda da 

qualidade vida, podem gerar limitações nas atividades cotidianas do doente, além de 

gerar um impacto econômico para o doente e a sociedade, agravando as iniquidades 

sociais (WHO, 2013, 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). No Brasil, elas 

correspondem a 72% das causas de morte, das quais 5,2% correspondem ao diabetes 

(SCHMIDT, 2011). 
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Em 2008, os gastos federais apurados totais com as DCNTs foram de 

aproximadamente 20,5 bilhões de reais e, em 2011, em torno de 27, 9 bilhões de reais. 

Destes gastos, a assistência ambulatorial a doenças crônicas evoluiu de R$ 5,6 bilhões, 

em 2008, para R$ 8,6 bilhões, em 2011, dos quais 42% são relativos a gastos com 

medicamentos, já as internações hospitalares apresentaram gastos de R$ 4,9 bilhões que 

aumentaram para R$ 6,7 bilhões de 2008 a 2011. Os gastos acumulados foram de 54 

bilhões de reais para os quatro anos (2008 a 2011). Dentre estes, os gastos ambulatoriais 

foram 27% maiores que os gastos hospitalares (BRASIL et al., 2013).  

1.3 Enfrentamento ao Diabetes Mellitus tipo 2 no Brasil 

Em 2011, o Brasil desenvolveu o documento intitulado “Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

no Brasil 2011-2022”, em consonância com a Reunião do Alto Nível da Organização 

das Nações Unidas, que ocorreu em mesmo ano, sobre as DCNTs, no contexto de países 

de média e baixa renda o que resultou em uma proposta de monitoramento de 

estratégias visando a prevenção e o controle de DCNTs (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011). Esse plano objetiva criar diretrizes e ações em diversas linhas, tais como 

vigilância, promoção da saúde e cuidado integral, para as quatro principais doenças 

(doenças cardiovasculares, câncer, respiratórias crônicas e diabetes) e seus fatores de 

risco (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

O governo vem promovendo diversas ações de promoção de saúde, prevenção e 

controle das DCNT, dentre elas, pode-se destacar algumas relacionadas ao DM, tais 

como: ações de vigilância das DCNT, com a realização de inquéritos populacionais, 

exemplos: a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (Vigitel) com inicio em 2006 (BRASIL, 2015), Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (IBGE, 2017) em 2008, a Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS) em 2013 (BRASIL et al., 2010); a aprovação da Política Nacional de Promoção 

de Saúde em 2006 (BRASIL et al., 2006), que visava melhorar a qualidade de vida e 

reduzir fatores de risco, com o investimento em fomentos de experiências, campanhas 

nacionais, programas de saúde (exemplo: Programa Saúde na Escola (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2016); a expansão da Atenção Básica em Saúde (ABS) (PORTAL 

DA SAÚDE E DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, 2012); a distribuição 

gratuita de medicamentos para diabetes e hipertensão arterial, com a criação de 
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programas como o Farmácia Popular do Brasil (2004) (BRASIL et al., 2005), o Aqui 

tem Farmácia Popular (2006) (PORTAL BRASIL, 2016), a campanha Saúde Não Tem 

Preço (2011) (PORTAL BRASIL, 2014) e a Lei Federal n° 11.347 (BRASIL, 2006), em 

2006, que garantiu a distribuição gratuita de medicamentos para diabetes e materiais 

necessários para o monitoramento da glicemia capilar aos diabéticos; além de iniciativas 

para linhas de pesquisa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Alguns destes programas 

acompanham e monitoram também os fatores de risco associados as DNCT, dentre eles 

o Vigitel (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2015) e a PNS (BRASIL et al., 2010).  

1.4 Estudos de custos do Diabetes Mellitus tipo 2 

O estudo de custo da doença é considerado uma análise econômica parcial, visto 

que enfoca os custos gerados, não considerando efeitos como eficácia e segurança 

(BRASIL et al., 2009), apesar de representar uma das etapas das análises econômicas 

completas (OLIVEIRA ML et al., 2014). Ele visa quantificar todos os custos associados 

a uma condição de saúde, com o intuito de avaliar os impactos econômicos gerados pela 

condição (OLIVEIRA ML et al., 2014).  

Os custos podem ser classificados em diretos médicos e não médicos, indiretos e 

intangíveis (DRUMMOND et al., 2005), a categoria usada varia de acordo com os 

objetivos da análise e dos dados disponíveis (WHO, 2009). A quantidade dos custos 

diretos está relacionada com a perda da possibilidade de consumo de bens e serviços 

não-médicos, já os custos indiretos se relacionam com a perda da produtividade (WHO, 

2009). 

 Para esse tipo de estudo a perspectiva de análise a ser adotada também depende 

dos objetivos do estudo, podendo ser considerada, entre outros, a perspectiva da 

sociedade, do sistema público de saúde, de uma seguradora/operadora de saúde, de uma 

empresa e do individuo (DRUMMOND et al., 2005). A perspectiva da sociedade é uma 

análise macroeconômica e agrega o impacto econômico da doença de todos os 

diferentes agentes relacionados com o bem estar econômico (WHO, 2009). Já as outras 

perspectivas são uma análise microeconômica, visto que considera o impacto 

econômico da doença apenas para um dos agentes (WHO, 2009). Normalmente, a 

perspectiva do governo (sistema de saúde público) visa o conhecimento do impacto 

econômico nos gastos públicos e redução de produtividade, ocasionando em redução da 

renda nacional (WHO, 2009). A perspectiva de uma empresa usualmente se refere a 

perda da produtividade e eficiência da empresa, já a do individuo considera o impacto 
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da doença no bem estar, podendo haver custos diretos indiretos e intangíveis (WHO, 

2009).  

O custeio pode ser feito considerando a estimativa baseada em incidência ou 

baseada em prevalência da doença, no primeiro se considera a evolução da doença 

associada ao ciclo de vida, em que se considera usualmente do diagnóstico a morte, já o 

segundo considera um corte de período no tempo, em que se considerada o impacto 

econômico de todos os doentes, inclusive de mortes relacionadas a doença (WHO, 

2009). O resultado, expresso em termos monetários, representa uma estimativa da carga 

da doença em termos econômicos (DRUMMOND et al., 2005). Eles são úteis para 

auxiliar na mobilização de recursos e priorização de problemas de saúde, além de serem 

necessários em análises de custo-efetividade, que são estudos importantes na avaliação 

da incorporação de novas tecnologias em saúde (DRUMMOND et al., 2005).  

Assim, resultados de estudos de custo da doença podem apoiar a tomada de 

decisão e implementação de políticas de saúde (GONZALEZ et al., 2009). Além disso, 

pode ser utilizado como linha de base para a quantificação da redução da carga 

econômica resultante do impacto de determinada intervenção. Finalmente, permite 

também a determinação de cada item de custo e a parcela da contribuição destes e de 

cada setor da sociedade na carga econômica total da doença (O’BRIEN et al., 2003). 

Diversos estudos estimando os custos do DM e suas complicações foram 

realizados em diferentes países (GONZALEZ et al., 2009; BOLAÑOS et al., 2010; 

BAHIA et al., 2011; JAVANBAKHT et al., 2011; HEX et al., 2012; LOPEZ-BATISDA 

et al., 2013; ZHUO et al., 2013). Os custos maiores são aqueles relacionados às 

complicações crônicas da doença, micro e macrovasculares. Alguns desses estudos 

referem que um terço dos custos relacionados ao diabetes, são por custos médicos 

diretos da úlcera do pé diabético, principalmente decorrentes dos custos hospitalares 

(SKREPNEK et al., 2015). Segue breve descrição de alguns destes estudos de custo.  

Um estudo realizado na Colômbia (GONZALEZ et al., 2009) utilizou como 

metodologia um modelo de transição de Markov já publicado e adaptado para realidade 

local, estimando um custo anual de USD 2,7 bilhões sobre a perspectiva da sociedade e 

USD 921 milhões para a perspectiva do Ministério da Saúde, bem com um custo direto 

anual de USD 288 e indireto de USD 847, por paciente. ARREDONDO e REYES 

(2013) realizou um estudo de custos da doença no México, utilizando modelos 

probabilísticos com a técnica Box-Jenkins e ajustes econométricos, estimando para 
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2011 um custo direto de USD 3,4 bilhões e um custo indireto de USD 4,3 bilhões, 

apresentando um custo de USD 4 bilhões para o Ministério da Saúde e referindo 

incremento nos gastos de 33%, quando comparado os anos de 2010 e 2012. 

Já na Europa, diversos trabalhos sobre custos foram publicados, por exemplo 

LOPEZ-BATISDA et al (2013) realizou uma busca sistemática em dados secundários 

para identificar os custos do DM2 na Espanha, referindo que em 2009 os gastos 

públicos nacionais foram estimados em 5,1 bilhões de euros para os custos diretos, dos 

quais 1,5 bilhões estava relacionado aos gastos com as complicações da doença. Outro 

trabalho europeu foi o de HEX et al (2012) que utilizou um conjunto de dados 

agregados e da literatura para estimar os custos do DM1 e DM2, no Reino Unido, para o 

ano de 2010/2011, referindo um custo direto de 8,8 bilhões de libras e um custo indireto 

de 13 bilhões de libras para o DM2. Há também o trabalho de JÖNSSON e o grupo 

CODE-2 Advisory Board (2002) que realizou um estudo de custo baseado em 

prevalência, em uma amostra de mais de 7.000 portadores de DM2, de oito países 

europeus (Bélgica, França, Alemanha, Italia, Espanha, Países Baixos, Suécia e Reino 

Unido). O ano de base de cálculo dos custos foi 1999, e foi encontrado um custo médico 

direto total de EUR 29 bilhões por ano, e de EUR 2.834 por paciente, ao ano, sendo que 

uma média de 55% (variando entre 30-65%) desses custos totais eram por 

hospitalizações.  

Um estudo de custo do DM2 realizado no Irã (JAVANBAKHT et al., 2011), que 

utilizou uma análise de prevalência, com a técnica do microcusteio, estimou que em 

2009, os custos diretos para DM2 foram de USD 2,04 bilhões e os indiretos foram de 

USD 1,73 bilhões. Este estudo relatou que do total dos custos diretos 48,9% 

correspondia a custo com complicações.  

Com relação aos estudos realizados na América do Norte, um estudo realizado 

nos Estados Unidos (ZHUO et al., 2013), que estimou os custos diretos médicos para o 

tratamento durante toda a vida do doente, utilizando o modelo de Markov para 

simulação da progressão da doença, encontrou gastos estimados entre USD 54.700 até 

124.700 na população adulta, com custo médio de USD 85.200. Este trabalho mostrou 

ainda que os custos com as complicações representavam em torno de 48-64% do custo 

total, sendo que o acidente vascular encefálico e as doenças coronarianas, especialmente 

o infarto, foram as principais complicações (ZHUO et al., 2013). Outro estudo realizado 
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nos Estados Unidos, pela Associação Americana de Diabetes (ADA) (2013), estimou os 

custos do DM, baseado em prevalência, a partir do modelo de Custos do Diabetes. O 

ano de base foi 2012. Os custos totais para o tratamento do diabetes diagnosticado foi 

de USD 245 bilhões, dos quais USD 176 bilhões eram custos médicos diretos e o 

componente de maior peso foi o tratamento hospitalar (43% do custo médico total). O 

trabalho refere ainda que houve um aumento de 41% dos custos em relação aos 

estimados previamente por eles em 2007 (USD 174 bilhões). Já no Canadá, O’BRIEN 

et al (2003) estimaram os custos médicos diretos para o manejo das complicações do 

DM2, considerando os custos do evento e os custos subsequentes ao evento no primeiro 

ano. Eles relatam que os principais custos são por doenças cardiovasculares e doenças 

cerebrovasculares.  

Diversos estudos sobre custos do DM2 foram realizados no Brasil. A maioria 

dos estudos sobre avaliação da carga econômica da doença abordam apenas uma parte 

dos custos relacionados ao diabetes. BAHIA et al. (2011) estimaram os custos 

relacionados aos cuidados ambulatoriais a indivíduos com diabetes no Brasil através de 

um estudo transversal multicêntrico realizado em oito capitais do país. Foram 

considerados custos diretos médicos, custos não médicos e custos indiretos 

(absenteismo e aposentadorias precoces). O custo anual por paciente ambulatorial foi 

estimado em USD 2.100,00 dos quais 63% foram custos diretos e 37% custos indiretos. 

Estes valores variaram de maneira significativa em função da presença ou não de 

complicações. BERTOLDI et al. (2013) realizaram uma revisão da literatura sobre a 

epidemiologia, complicações e custos associados ao DM2 no Brasil, citando que os 

custos estimados anuais para o diabetes no país, em 2000, foi de USD 22,6 bilhões, dos 

quais os custos diretos totalizaram USD 3.952 bilhões, sendo os maiores custos 

reservados aos custos indiretos. Já o trabalho de HNOOSH et al. (2013) estimou os 

custos diretos da doença no país, em 2012, como sendo de R$11.275.291.167 (USD 

5.471.123.022), que representariam em torno de 5,3% do total de gastos nacionais em 

saúde no ano, no qual 56% do total desses gastos seriam decorrentes das complicações. 

ROSA et al (2014) estimou os custos por hospitalização, financiada pelo SUS, 

relacionados ao DM, no período de 2008 a 2010, encontrando um valor médio por 

hospitalização variando entre R$ 1.302 – 1.315, em que o aumento da idade era 

acompanhado por uma elevação no número de internações e consequente encarecimento 

da internação. O estudo de MCLELLAN et al (2006) estimou os custos anuais do 
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tratamento do portador de DM2 para um município em São Paulo, referindo que na 

atenção primária o custo total foi de R$ 578.251, enquanto na atenção secundária foi de 

R$ 129.318 e na atenção terciária de R$ 630.354. 

Um trabalho realizado pelo Ministério da Saúde do Brasil captou e sistematizou 

os gastos federais no período de 2008 a 2011, com DCNT. Os gastos federais apurados 

estimados para o diabetes, compreendendo todos os tipos de diabetes (CIDs E10-E14), 

em 2008, foram de aproximadamente R$ 153 milhões e em 2011, aumentaram para R$ 

222 milhões. Nos gastos ambulatoriais, foi observado um aumento de R$ 89 milhões 

para R$ 133 milhões, entre 2008 e 2011, e nos gastos hospitalares um aumento de R$ 

63 milhões para R$ 89 milhões, no mesmo período (BRASIL et al., 2013). 

1.5 Pé diabético 

O termo pé diabético se refere a uma complicação que ocorre nos membros 

inferiores do diabético, e que está associada a alterações neurológicas e/ou vasculares, 

podendo ou não apresentar complicações infecciosas e/ou ortopédicas e/ou destruição 

de tecidos profundos (BAKKER, 2015; CAIAFA et al., 2010-2011; GRUPO DE 

TRABALHO INTERNACIONAL SOBRE PÉ DIABÉTICO, 2001). Pode ser 

classificado em pé neuropático, isquêmico ou misto, segundo a sua etiopatogenia 

(GRUPO DE TRABALHO INTERNACIONAL SOBRE PÉ DIABÉTICO, 2001). A 

evolução clínica do pé diabético normalmente se inicia com alterações da anatomia e/ou 

fisiologia do membro inferior, devido a neuropatia diabética e/ou vasculopatia 

diabética, e essas alterações podem aumentar o risco do surgimento de úlceras, que 

podem evoluir para uma infecção e posteriormente até para uma amputação (BRASIL et 

al., 2016; GRUPO DE TRABALHO INTERNACIONAL SOBRE PÉ DIABÉTICO, 

2001). O pé diabético é uma das complicações mais frequentes do DM e apresenta 

implicações socioeconômicas importantes (SCHMID, 2003).  

A neuropatia periférica diabética é uma complicação que acomete cerca de 50% 

da população diabética (DYCK, 1993) e cerca de 50% de seus portadores são 

assintomáticos (ADA, 2017). No Brasil, o estudo de SANTOS et al (2014) constatou 

que 31,9% da população de diabéticos, acompanhados ambulatorialmente em um 

hospital universitário de Santa Catarina, apresentava a complicação. Já o estudo de 

ROLIM et al (2009) avaliou 94 diabéticos, encaminhados ao Setor de neuropatias de um 
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hospital universitário de São Paulo, e encontraram que a neuropatia periférica sensitivo-

motora distal diabética estava presente em cerca de 70-80% da população do estudo.  

Frequentemente, a evolução para úlceras e amputações de extremidades gera 

uma redução da qualidade de vida (PARISI et al., 2016). A úlcera no membro inferior, 

em especial no pé, é a complicação mais frequente (OLIVEIRA AF et al., 2014), 

apresentando uma incidência anual de aproximadamente 2% em portadores de DM 

(ABBOTT, 2002), e um risco de 25% de ser desenvolvida ao longo da doença (SINGH, 

2005). Ainda, aproximadamente 20% das internações em diabéticos são decorrentes de 

lesões de membros inferiores (BRASIL et al., 2016), sendo a principal causa de 

internações prolongadas (OLIVEIRA AF et al., 2014; SBD, 2016). 

A prevalência anual de úlceras nos diabéticos é em torno de 4-10%, podendo ser 

mais alta quanto pior for a situação socioeconômica do país (BOULTON, 2005). 

Estima-se que ocorram 1,5-3,5 amputações por 1000 portadores de diabetes, por ano 

(WHO, 2016). No Brasil, dados da Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 2013, 

estimam que 5-5,8% das pessoas com DM apresentam feridas nos pés e que destes 0,7-

2,4% apresentam amputação de membros (IBGE-SIDRA, 2017).  

Os sinais e sintomas mais comuns relacionados às alterações neuropáticas são a 

perda progressiva da sensibilidade protetora dos pés, parestesias, sensação de 

queimação e calosidades/deformidades do pé. As alterações isquêmicas estão 

usualmente relacionadas à claudicação intermitente, ausência ou redução dos pulsos 

pediais e membros frios (PARISI, 2003; GRUPO DE TRABALHO 

INTERNACIONAL SOBRE PÉ DIABÉTICO, 2001). Estimativas revelam que 80% 

dos casos de ulcerações estão relacionados à neuropatia diabética (MCCULLOCH, 

2012). 

Pondera-se que a doença arterial periférica possa acometer 1 de cada 3 

diabéticos acima de 50 anos (ADA, 2017) e é o fator complicador mais comum nos 

países desenvolvidos, já a infecção é mais freqüente nos países em desenvolvimento 

(BAKKER, 2015; UNWIN, 2008). A polineuropatia diabética decorre de lesões das 

fibras nervosas do sistema nervoso periférico (componente sensorimotor e autônomo), 

por causa da hiperglicemia prolongada e de alterações microvasculares (VANSCHIE, 

2008). Para avaliação dessas lesões, os testes básicos são avaliação da sensibilidade, 
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pesquisa de reflexos tendinosos e aferições de pressão arterial e freqüência cardíaca 

(SBD, 2016).  

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de úlcera e amputação de 

membro inferior (complicações do pé diabético) são: presença de neuropatia periférica, 

doença vascular periférica, ou deformidades dos pés; história de ulceração/amputação 

prévia e presença de outras complicações diabéticas (BOULTON, 2008; BUS, 2015).  

Os principais objetivos das intervenções com o paciente com pé diabético estão 

focados na prevenção e tratamento, visando uma abordagem educativa do paciente, 

técnicas de autocuidado com os pés e o exame periódico dos pés, pois se sabe que a 

maioria das úlceras e das amputações decorrentes desta complicação são de causas 

evitáveis (BRASIL et al., 2016). Espera-se prevenir a formação de úlceras e quando 

estas presentes, foca-se na sua cicatrização e prevenção de recorrências (BRASIL et al., 

2016). Um estudo multicêntrico realizado no Brasil por GOMES et al (2006) que 

analisou 2233 portadores de DM2, de ambulatórios de 8 cidades, revelou que o exame 

dos pés foi realizado em somente 58% da amostra analisada, sendo que estes poderiam 

pertencer a centros especializados ou não.  

O artigo publicado pelo Estudo Cooperativo Brasileiro em úlcera, neuropatia 

periférica severa e amputação (BRAZUPA) (PARISI et al, 2016) incluiu 1455 

diabéticos de 19 centros especializados em diabetes do Brasil, todos referidos pela 

atenção primária do SUS. O trabalho apresentou dados epidemiológicos e fatores 

associados ao risco de úlcera e amputação desta comunidade de alto risco. 90.7% da 

população era DM2, com uma duração média de doença de 14,2 anos. Comorbidades 

como HAS e dislipidemia estavam presentes em torno de 70-80%. Apenas 37,8% da 

população não apresenta nenhuma alteração inicial do pé diabético (neuropatia, 

vasculopatia ou associação de ambas) e somente 14,1% referiu tratamento para 

neuropatia. 18,6% apresentavam úlcera ativa, 25,3% história de úlcera previa e 13,7% 

apresentavam amputações. Sexo masculino, região de origem, alteração/ausência da 

sensação vibratória e presença de alterações iniciais do pé diabético foram fatores de 

risco tanto para úlcera como para amputação.  

No Brasil, a atenção básica (primária) apresenta papel fundamental na prevenção 

de complicações, visto que é de sua responsabilidade reconhecer sua população 

diabética e executar o periódico cuidado integral do indivíduo (BRASIL et al., 2016). 
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Estratégias do governo tem sido implementadas buscando melhorar a oferta de serviços 

de saúde, tais como o rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas e do 

programa de melhoria do acesso e qualidade na Atenção Básica (BRASIL et al., 2016) 

1.6 Estudos de custo do Pé diabético 

Um estudo realizado no Caribe (CAWICH et al., 2014), estimou os custos 

relacionados a internação por infecção do pé diabético. Foi um estudo prospectivo, que 

acompanhava o paciente do período da admissão até a alta, no qual foi estimado uma 

duração média de 22,5 dias de internação e um total de aproximadamente USD14 

milhões para 446 pacientes no período de um ano. BOULTON et al (2005) em seu 

artigo de revisão referem que, após uma compilação de custos de diversos estudos, 

publicados no período de 1994 a 2000 e ajuste da inflação para o ano de 1998, os custos 

no mundo para o manejo e tratamento da úlcera do pé diabético, sem amputação, 

variavam em torno de USD993-17.519 e o custo de uma amputação da extremidade 

variavam entre USD16.488 – 66.215, sendo que esses valores eram provenientes de 

estudos com metodologias diversas. Já um estudo realizado na Inglaterra (KERR et al., 

2014) estimou os custos anuais para o tratamento do pé diabético em 580 milhões de 

libras esterlinas, no período de 2010-2011, para o sistema de saúde do país, sendo a 

metade (307 milhões de libras esterlinas) voltada para gastos com úlceras na atenção 

primária e 219 milhões de libras esterlinas na atenção hospitalar. CÁRDENAS et al 

(2015) estimou os gastos do tratamento da complicação através de um modelo de árvore 

de decisão, sendo 2012 o ano base. Este estudo estimou que os custos diretos com um 

manejo subótimo seria de USD74,5 milhões, já com um manejo baseado nos protocolos 

internacionais seria de USD 71,8 milhões. Em 2007, outro estudo realizado na 

Colômbia (GONZALEZ et al., 2009), estimou os custos do DM2 e suas complicações, 

através do modelo de Markov adaptado para o país, com um horizonte de 42 anos. Este 

estudo apresentou um custo direto anual total, por paciente, de USD 288,4 e indireto de 

USD 556,0; dos quais USD 26,9 (26,3-27,6) e USD 20,7 (20,2-21,2) eram os custos 

direto e indireto de amputação, respectivamente.  

O estudo de ZHUO et al (2013) estimou os custos do DM2 e de suas 

complicações para os Estados Unidos, utilizando o modelo de Markov para a simulação 

e progressão da doença, usando o valor da moeda do ano 2012. O grupo estimou os 

custos médicos diretos totais para o DM2 variando em USD 124.700,00-54.700,00 para 
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os homens e USD130.800,00-56.600,00 para as mulheres, já para neuropatia diabética 

os valores encontrados foram USD13.400,00-2.000,00 para os homens e 

USD12.200,00-2.800,00 para as mulheres. Um estudo realizado no Canadá (HOPKINS 

et al., 2015), usando quatro bases de dados nacionais, estimou os custos da úlcera do pé 

diabético, para o ano de 2011, encontrando que o custo anual associado aos cuidados 

com a úlcera foi de CAD547 milhões, sendo o custo por caso de CAD21.371,00.  

No Brasil, alguns estudos recentes foram desenvolvidos neste sentido, 

abordando uma parte dos custos relacionados ao pé diabético. OLIVEIRA AF et al 

(2014) estimou os custos do tratamento hospitalar através de revisão de prontuários, no 

qual encontrou um custo médio estimado por internação de R$4.367,04 e um custo total 

de R$192.150,40 para 44 internações. Já REZENDE et al (2010) estimou os custos 

anuais hospitalares para pacientes diabéticos e com úlcera em membro inferior. Foi 

realizado uma simulação utilizando uma árvore de decisão, considerando uma coorte 

hipotética, na qual se encontrou que os custos estimados para pacientes com amputação 

foi de aproximadamente USD 128 milhões.  

HADDAD et al (2010) estimou os custos da hospitalização por amputação do pé 

diabético, através de revisão de prontuário e dados secundários, encontrando um gasto 

de R$ 4.621,03 por paciente. Outro estudo realizado por REZENDE et al (2008) 

comparou os custos diretos hospitalares com os valores desembolsados pelo SUS. 

Foram acompanhadas 109 internações por diabéticos com úlceras em serviços 

hospitalares do SUS em Sergipe, desde sua admissão até sua alta. Os custos médios 

estimados para pacientes com cura sem amputação foi de R$ 4.128,6; para pacientes 

com necessidade de amputação variou entre R$3.528,8-5.679,4 e para óbito associado 

R$ 5.411,5. Já os custos do desembolso do SUS foi de R$ 426,1; R$611,5-844,3 e R$ 

873,5, respectivamente. Vide tabela 01 com todos os estudos de custos realizados até o 

momento sobre o tema (Tabela 1).  

Utilizando metodologias distintas, tanto de quantificação de custos, todos os 

estudos documentam os altos custos associados ao pé diabético e sua tendência de 

aumento, sugerindo que mais recursos devem ser alocados para a identificação de 

estratégias efetivas e custo-efetivas de prevenção do DM e suas complicações. 

Uma vez que a validade externa de estudos de custos é baixa, é importante 

considerar que estes resultados não são válidos para outros países, já que alterações nas 
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características de distribuição etária e condições socioeconômicas podem impactar 

significativamente os resultados do estudo. No Brasil, o número de estudos de custos do 

DM2 é insuficiente para uma avaliação adequada dos gastos e das reais necessidades do 

sistema de saúde e da população (BORGES et al., 2014), acarretando em avaliações 

locais inadequadas e alocação de recursos incorretos e insuficientes (BAHIA et al., 

2011). 

No Brasil, poucos são os dados sobre o pé diabético (SBD, 2016), e mais raros 

ainda são os estudos que avaliam alguma parcela dos custos desta complicação no país. 

Falta ainda uma organização do sistema de saúde, especialmente das Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), no sentido de reforçar e aprimorar o conhecimento dos profissionais 

que lidam com o pé diabético no país (SBD, 2016).  

Na Tabela 1 são apresentados os estudos de custos de pé diabético realizados no 

país, com aspectos metodológicos e principais resultados, levantados através de uma 

revisão de literatura simples (Tabela 1). A maioria destes estudos estimam apenas os 

custos hospitalares de internações por pé diabético. O anexo 3 apresenta a descrição das 

etapas e fluxograma da revisão da literatura.  

O conhecimento acurado dos custos relacionados ao DM2 e suas complicações é 

importante para uma melhor avaliação do impacto econômico da doença para o 

indivíduo e para o sistema de saúde (GONZALEZ et al., 2009; JAVANBAKHT et al., 

2011; ZHUO et al., 2013). Estudos de custos de doenças são importantes, visto que 

auxiliam em tomadas de decisões públicas, potencializando a alocação de recursos 

financeiros (BORGES et al., 2014) e auxiliando o desenvolvimento de políticas 

públicas (GONZALEZ et al., 2009; JAVANBAKHT et al., 2011), uma vez que 

possibilitam a estimativa do impacto que a redução da carga de determinada doença 

teria em seus custos associados e permitem a determinação de cada item de custo e a 

parcela da contribuição de cada setor da sociedade na carga econômica total da doença. 

Além disso, permitem a avaliação de intervenções alternativas para o manejo da doença 

e a realização de estudos de custo-efetividade de programas de prevenção da doença. 
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Tabela 1 Caracterização dos estudos de custo do pé diabético encontrados no Brasil. Brasil, 2015. 

Autor, ano 
Metodologia 

de custeio 

Ano dos 

resultados 

Direção do 

estudo 

Perspectiva 

da análise 
Tipo de custo Enfoque Custo Pé diabético 

MARINHO 

et al (2011)  
MC 

2009-

2010 
Retrospectivo Sociedade 

Custos diretos e 

indiretos 

Custos 

ambulatoriais  

R$ 5-40,00 (média 20,00) 

(desembolso direto pelo 

paciente) 

MILMAN 

et al (2001) 
MC 1999 Prospectivo SUS 

Custos médicos 

diretos 

Custos 

hospitalares  

Por paciente: R$211,16-

7164,05 (Mediana: R$1004,59) 

 

REZENDE

et al (2008) 

R 2003 Prospectivo SUS 
Custos médicos 

diretos 

Custos 

hospitalares  

Custo por internação 

Estimado: R$943,72-16.378,85 

(média 4.461,04) 

Reembolso SUS: R$96,95-

2.410,18 (médio: 633,97) 

REZENDE

et al (2009) 
MC 2003 Prospectivo SUS 

Custos médicos 

diretos 

Custos 

hospitalares  USD324,3-5628,4 por paciente 

 HADDAD 

et al (2010) 
MC+R 2006 Retrospectivo Hospital 

Custos médicos 

diretos 

Custos 

hospitalares  
R$4.735,99 por paciente 

 REZENDE 

et al (2010) 
MC  2008 - SUS 

Custos médicos 

diretos 

Custos 

hospitalares  

Custo de todas as internações: 

Cura sem amputação: 

USD96.366.640,40 

Cura com amputação: USD 

127.405.168,00 

Morte: USD 40.505.690,10 

OLIVEIRA, 

AF et al 

(2014) 

MC 
2011-

2012 
Retrospectivo SUS 

Custos médicos 

diretos 

Custos 

hospitalares  

Custo médio por internação:  

SUS: R$ 2.866,22 

Convênio: R$ 16.073,67 

SILVA et al 

(2015) 
MC 2006 Retrospectivo SUS 

Custos médicos 

diretos 

Custos 

hospitalares 

Custo de todas as internações: 

Estimado: R$99.464,53  

Reembolso SUS: R$27.740,15 

Nota: MC:micro-custeio; R:reembolso; BA: baseado em atividade; SUS: Sistema Único de Saúde. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Com o aumento da prevalência do diabetes e suas complicações, cresce a 

preocupação com o impacto econômico que esta doença pode ter nos países, 

considerando seu alto custo. Aspectos econômicos do diabetes e suas complicações 

foram amplamente estudados em outros países, mas informações desse tipo ainda são 

escassas no Brasil. 

A partir de 2011, com a implantação do Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-

2022 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011), a necessidade de produção de informação de 

custo de DCNT, dentre elas o diabetes, tornou-se ainda mais premente. 

Neste contexto, considerando a relevância epidemiológica do pé diabético no 

Brasil, assim como o seu impacto econômico e social, e em consonância com o Plano de 

Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no 

Brasil, os resultados de custos anuais médicos diretos desta complicação no país podem 

gerar melhor conhecimento sobre a carga econômica da doença para o sistema de saúde, 

além de ter uma estimativa basal sobre a qual se pode avaliar o impacto da 

implementação de intervenções na redução da carga econômica da doença. 

Este é o primeiro estudo sobre estimativa de carga econômica da complicação no 

país, sob a perspectiva SUS. Os resultados deste estudo irão demonstrar a importância e 

o impacto desta complicação quanto a carga econômica decorrente desta no país. Ainda, 

contribuirão para a tomada de decisão em relação à estratégias de prevenção e manejo 

de pacientes com pé diabético no SUS. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Estimar os custos anuais médicos diretos por usuário do sistema de saúde com 

pé diabético, considerando a perspectiva do SUS e a carga econômica do pé diabético, 

no Brasil. 

3.2 Objetivos Específicos 

- Estimar os custos anuais nacionais das hospitalizações por pé diabético nas 

internações financiadas pelo SUS. 

- Estimar o custo médio por tipologia de caso clínico considerando os 

possíveis desfechos e os diversos componentes de custos considerados no 

tratamento ambulatorial do paciente com pé diabético . 
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4 MÉTODOS 

4.1 Delineamento do estudo 

O projeto foi delineado como um estudo de avaliação econômica parcial, 

descritivo, observacional, transversal, considerando os custos médicos diretos do 

tratamento do pé diabético em nível ambulatorial e hospitalar, sob a perspectiva do 

sistema de saúde público do Brasil – Sistema Único de Saúde (SUS). O horizonte 

analítico foi de um ano (2014).  

A estimativa dos custos do manejo ambulatorial foi calculada a partir de um 

painel de especialistas, baseado no tratamento proposto para cada um dos quatro casos 

clínicos hipotéticos criados. Já a estimativa dos custos hospitalares foi realizada através 

de dados secundários, disponíveis pelo Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), considerando os códigos de causa básica de internação específicos da 

Classificação Internacional de Doenças – 10 Revisão (CID-10) (WHO, 1994) para pé 

diabético. 

4.2 Tipos e componentes de custos considerados 

Foram considerados os custos médicos diretos relacionados ao pé diabético, 

definidos como os custos anuais do tratamento e manejo da complicação, considerando 

os serviços de atenção ambulatorial e hospitalar, sob a perspectiva do SUS. Não foi 

considerado na análise os custos do manejo do DM. Os recursos de saúde para a doença 

considerados foram: 

- Diárias de internação para tratamento em regime hospitalar e em unidade de 

terapia intensiva (UTI); 

- Consultas ambulatoriais multiprofissionais no SUS;  

- Medicamentos: antibióticos, medicamentos sintomáticos e qualquer 

medicamento usado para o manejo da doença e seus sintomas, assim como 

os insumos utilizados para administração dos medicamentos; 

- Exames laboratoriais e de imagem para diagnóstico e acompanhamento da 

doença; 

- Procedimentos médicos utilizados para o manejo da doença (incluindo 

procedimentos cirúrgicos). 



 

 

 

  

20 

- Terapia não medicamentosa tais como órteses e calçados especiais. 

Os custos foram estimados em reais (R$) e foram também apresentados em dólar 

americano (1USD = R$2,66) (Taxa de câmbio referente ao dia 30/12/2014) (BANCO 

CENTRAL) e em dólar internacional (Int$), considerando a taxa de paridade de poder 

de compra ou PPP (purchase power parity) do Banco Mundial, no valor de R$1= 

1,7477 para o ano de 2014 (WORLD BANK). 

 

4.3 Condições clínicas consideradas na evolução do pé diabético 

Considerando as evidências da literatura, foi elaborado um fluxograma 

simplificado (Figura 1) com os desfechos possíveis na evolução do paciente com pé 

diabético. Foram considerados pacientes com neuropatia periférica com ou sem doença 

arterial obstrutiva periférica que poderiam evoluir para úlcera do membro inferior 

infectada ou não, sendo que quando infectada necessitaria de um tratamento 

ambulatorial ou hospitalar, podendo progredir para uma primeira amputação, uma 

amputação subsequente, a necessidade de uma órtese ou até mesmo para morte. O 

desfecho final do paciente com pé diabético foi considerado como sendo a morte ou 

sobrevida.  

As apresentações clínicas caracterizadas no fluxograma abaixo incluem aquelas 

de manejo ambulatorial e hospitalar. No manejo ambulatorial, o paciente é 

acompanhado através de consultas, exames laboratoriais e de imagem e procedimentos 

periódicos. No manejo hospitalar, é necessária a internação do paciente para um 

tratamento/procedimento específico, exames laboratoriais e de imagem e 

acompanhamento. Para a estimativa de custos do manejo ambulatorial de pacientes com 

pé diabético, considerando propostas metodológicas da literatura recente (CAVANAGH 

et al., 2012), foram definidos quatro casos clínicos hipotéticos típicos, representativos 

das principais condições que podem estar presentes em um paciente com pé diabético 

(Figura 1). 
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Figura 1 Fluxogramagrama simplificado com os possíveis desfechos na evolução do pé diabético. Destacado em azul componente 

ambulatorial. 
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Nota: Elaborado pelo grupo de trabalho do projeto.  
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4.4 Estimativa de custos ambulatoriais 

4.4.1 Painel de especialistas e casos clínicos 

A coleta de dados foi realizada através da administração de um questionário 

(Anexo 04), que foi enviado por meio eletrônico, a um painel de especialistas, 

composto por um grupo de médicos, com experiência no atendimento ao paciente 

diabético, em particular ao paciente com diabético, no contexto do Sistema Público de 

Saúde (SUS), que trabalham em centros de referência para o atendimento de pacientes 

diabéticos e/ou com pé diabético e indicados por membros da Sociedade Brasileira de 

Diabetes.  

O objetivo de um painel de especialistas é buscar pontos de concordância entre 

um grupo sobre determinado assunto (JONES, 1995). Ele combina evidências 

científicas com experiência clínica (COULTER, 2016). Apesar de ser considerado 

uma evidência fraca na hierarquia dos estudos epidemiológicos, se realizado de 

maneira transparente e se considerar avaliações críticas, ele permite a produção de 

uma informação mais próxima da prática clínica, correlacionando com dados 

científicos (COULTER, 2016). Vários são os protocolos e diretrizes para o tratamento 

do pé diabético no Brasil (CAIAFA et al., 2010-2011; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006; SBD, 2016), entretanto usualmente eles apenas sugerem condutas, mas não 

quantificam tratamentos e insumos de saúde, impossibilitando, com isso, um 

conhecimento mais acurado da prática clínica. A escolha do painel de especialistas foi 

visando preencher esta lacuna entre o conhecimento científico e prático, logo sua 

utilização neste trabalho não foi para obter um consenso, mas uma aproximação da 

realidade clínica  

Um formulário de coleta de dados (Anexo 04) foi elaborado para obter 

informações sobre a utilização de recursos de saúde, considerando quatro condições 

clínicas hipotéticas, representativas do pé diabético, com histórias típicas, não 

considerando a individualidade/particularidade de cada paciente e não considerando 

casos mais graves de amputação e nem casos com necessidade de novas amputações 

ou uso de prótese. Foi solicitado uma proposta de tratamento para cada caso, 

considerando a realidade do serviço do especialista, focando em um paciente do SUS, 

para tanto, foi sugerido uma lista de possibilidades, dividida por componentes, que 
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poderiam fazer parte do tratamento realizado. O fluxograma (Figura 1) representava a 

evolução do pé diabético, e nele foi indicado aonde se encontravam os casos clínicos 

que foram utilizados como base para esta estimativa. Seguem abaixo a descrição dos 

casos.  

Neuropatia periférica em associação com DAP sem lesão ativa e sem 

infecção 

Caso 1 (Neuropata com doença arterial periférica - DAP) 

Paciente com 50 anos, Índice de Massa Corporal (IMC): 33, masculino, 

tabagista, HbA1c: 10,0%, dislipidemia não tratada, com dor neuropática e isquêmica 

em membro inferior esquerdo, associada à claudicação intermitente. Ao exame dos 

pés: ausência de pulsos e da sensibilidade tátil aferida pelo teste do monofilamento. 

Índice tornozelo/braço menor que 0,9. Ausência de úlcera ou amputações prévias. 

História prévia: úlcera em pé contralateral e infarto agudo do miocárdio (IAM).  

Úlcera diabética não infectada 

Caso 2 (Neuropata com úlcera não infectada) 

Paciente com 43 anos, IMC: 27,5, Mulher, não tabagista, HbA1c: 8,0%, com 

lesão ulcerosa em região plantar do pé direito (calcâneo), medindo 2 cm, Grau 1 

(Classificação de Wagner), com 3 semanas de evolução. Pé: pulsos presentes e 

ausência da sensibilidade tátil ao monofilamento. Ausência de amputações ou história 

prévia de úlceras. Comorbidade: HAS controlada. Sem outras complicações. 

Úlcera com sinais de infecção (tratamento ambulatorial) 

Caso 3 (Neuropata com DAP com úlcera infectada – tratamento 

ambulatorial) 

Paciente com 55 anos, IMC: 32, Homem, tabagista, HbA1c: 11,0%, com lesão 

ulcerosa em região plantar do pé esquerdo (médio pé), medindo 6 cm, Grau 2 

(Classificação de Wagner), com pequenos focos de isquemia e necrose superficial, 

com 4 meses de evolução, apresentando falha terapêutica com curativos caseiros 

diários e antibiótico (Cefalexina 500mg 6/6h). Pé: ausência de pulsos e da 

sensibilidade tátil ao monofilamento. História prévia de úlcera em pé contralateral. 



 

 

 

  

24 

Ausência de amputações. Comorbidade: HAS e dislipidemia descontrolados. Outras 

complicações: nefropatia diabética estágio 3A. 

Seguimento Pós amputação 

Caso 4 (Pós amputação sem órtese) 

Paciente com 50 anos, IMC: 26, Mulher, tabagista, HbA1c: 10,0%, evoluiu 

com necessidade de amputação de terceiro e quarto pododáctilo de pé direito devido 

úlcera Grau 3 (Classificação de Wagner) que apresentou necrose e gangrena dos 

dedos. Ao exame dos pés: ausência de pulsos e da sensibilidade tátil aferida pelo teste 

do monofilamento Amputações prévia de segundo pododáctilo contralateral. 

Comorbidade: HAS. Outras complicações: retinopatia leve e nefropatia estágio 3A. 

4.4.2 Componentes de custo considerados 

Cada proposta de tratamento foi estratificada por componente, podendo cada 

caso conter alguns destes componentes: exames complementares (imagem e 

laboratorial), terapia medicamentosa, terapia não medicamentosa e equipe 

multiprofissional. Para cada componente foi proposto uma lista de possibilidades, 

baseadas nos protocolos/ recomendações do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) 

e sociedades médicas brasileiras para pé diabético (CAIAFA et al., 2010-2011; SBD, 

2016). 

Componente: Exames complementares  

O componente “Exames complementares” foram subdivididos em dois: os 

exames de imagem e os exames laboratoriais. Na tabela 2 encontram-se a lista de 

todas as opções fornecidas para cada caso.  

Tabela 2 Lista fornecida dos itens para o componente Exames Complementares, para 

cada caso. 

Componente 

exames 

complementares 

CASO 1  

(neuropatia periférica 

com DAP) 

CASO 2  

(úlcera não infectada) 

CASO 3 

(úlcera infectada) 

CASO 4 

(seguimento pós 

amputação) 

Imagem 

- Radiografia de pé  

- USG doppler 

colorido de vasos  

- TC de articulações 

do membro inferior 

- Radiografia de pé 

- USG doppler 

colorido de vasos 

- Outros 

- Radiografia de pé 

- RNM 

- Cintilografia de 

articulações e/ou 

extremidades e/ou 

- Radiografia 

panorâmica dos 

membros inferiores 

- RNM 

- Outros 
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- RNM de membro 

inferior 

- Arteriografia digital  

- Outros  

ossos 

- Outros 

 

Laboratoriais 

- Dosagem de glicose 

e de HbA1c  

- Hemograma 

completo e VHS  

- Perfil lipídico, 

dosagem de uréia e 

de creatinina    

- Fundoscopia  

- Dosagem de 

microalbuminuria 

na urina  

- Outros  

- Dosagem de glicose 

e de HbA1c  

- Hemograma 

completo e VHS  

- Perfil lipídico, 

dosagem de uréia e 

de creatinina  

- Fundoscopia  

- Dosagem de 

microalbuminuria 

na urina  

- Exame de urina 

- Outros  

- Dosagem de glicose 

e de HbA1c  

- Hemograma 

completo e VHS  

- Perfil lipídico, 

dosagem de uréia e 

de creatinina    

- Fundoscopia  

- Dosagem de 

microalbuminuria 

na urina   

- Exame de urina 

Clearance de 

creatinina 

- Cultura 

- Outros  

- Dosagem de glicose 

e de HbA1c  

- Hemograma 

completo e VHS  

- Perfil lipídico, 

dosagem de uréia e 

de creatinina    

- Fundoscopia  

- Dosagem de 

microalbuminuria 

na urina  

-  Exame de urina 

- Outros  

Nota: USG: Ultrassonografia; TC: Tomografia Computadorizada; RNM: Ressonância Magnética; 

VHS: Velocidade de Hemossedimentação. 

No questionário, foi solicitado ao especialista que marcasse com um “x” o 

exame utilizado e que fosse atribuído a quantidade necessária, considerando a sua 

realidade local e o período de um ano de tratamento. Foi permitido também, que o 

especialista acrescentasse algum item que fosse específico de seu serviço, mas que 

não se encontrava na lista de possibilidades fornecida, especificando o mesmo na 

opção “ outros”, sendo necessário quantificar e especificar o máximo possível o item 

acrescentado. Para todos os exames que eram marcados/citados na resposta, mas não 

quantificados (exemplo: radiografia dos pés), foram considerados como sendo 

solicitado apenas um único item no período. Assim como para os exames que eram 

citados como um ou outro, foi considerado um item de cada. 

Componente: Terapia medicamentosa 

Para a terapia medicamentosa, foi fornecido uma lista dos medicamentos, 

sendo solicitado ao profissional marcar quais medicamentos eram utilizados no seu 

serviço, não sendo necessário indicar sua posologia e duração. Era possível também 

adicionar um medicamento específico que não estivesse descrito, na opção “outros”. 

Para o Caso 2 (úlcera não infectada), o componente terapia medicamentosa não esteve 

presente, devido as características do caso e baseado nos protocolos/recomendações. 

Todos os medicamentos fornecidos por caso encontram-se na tabela 03.  
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Tabela 3 Lista de medicamentos, por caso, do componente "Terapia Medicamentosa". 

Componente 

terapia 

medicamentosa 

CASO 1 

(neuropatia periférica com 

DAP) 

CASO 2  

(úlcera não 

infectada) 

CASO 3 

(úlcera infectada) 

CASO 4 

(seguimento pós 

amputação) 

Medicamentos 

- Cilostazol 

-  Pentoxifilina 

- Ácido Acetilsalicílico 

(AAS) 

- Estatinas (sinvastatina) 

- Medicamento tópico 

(capsaicína creme 

0,0075%) 

- Antidepressivo tricíclico 

(amitriptilina) 

- Analgésico não opióide 

(ibuprofeno) 

- Carbamazepina 

- Ácido valpróico 

- Gabapentina 

- Outros 

- 

- Amoxicilina com 

clavulanato de 

potássio 

- Cefalexina 

- Dicloxacilina 

- Cloxacilina 

- Flucloxacilina 

- Outro antibiótico 

- Medicamentos 

tópicos 

- Medicamento para 

controle da dor 

fantasma  

- Outro medicamento 

 

A posologia e a duração do tratamento medicamentoso foram padronizados e 

estimados baseados na bula fornecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (ANVISA, 2007). Para aquelas medicações que a caixa do medicamento 

tinha mais de uma apresentação, foi considerado a quantidade de 30 comprimidos e 

para medicações com a apresentação em bisnaga a duração variou conforme o tipo de 

medicamento, para a Capsaicína creme foi considerado que a duração era de um mês 

e para a Sulfadiazina de prata 30 gramas, a duração considerada foi de 15 dias. E, para 

os medicamentos com posologias variadas, foi realizado uma média aritmética entre o 

valor máximo e mínimo indicados na bula. Foi considerado como medicamento 

antidepressivo tricíclico a amitriptilina. Já para o item antidepressivo inibidor da 

recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSN), o medicamento considerado no 

cálculo foi a duloxetina e para o analgésico não opióide, o medicamento ibuprofeno. 

Para a estimativa da quantidade de doses necessárias diárias, foi considerado a 

posologia do medicamento. Com exceção dos medicamentos utilizados no Caso 3 

(úlcera infectada), que se tratavam de antibióticos, todos os outros foram considerados 

como de uso contínuo, devido sua finalidade e baseado na bula. Para medicamentos 

de uso diário e contínuo, considerou-se como 365 dias a quantidade de dias. Para os 

antibióticos, foi considerado o tratamento sem osteomielite, sendo a duração utilizada 

a indicada pela bula, considerando portanto que o tratamento com Ciprofloxacina 
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duraria 14 dias, com Clindamicina 10 dias, com Azitromicina 3 dias, com 

Amoxicilina e Clavulanato de potássio 14 dias e com Cefalexina 14 dias.  

Componente: Terapia não medicamentosa 

O componente “Terapia não medicamentosa” englobou todos os 

procedimentos realizados (ex.: desbridamento e curativos), mas que não se 

enquadravam na terapia medicamentosa, além de insumos importantes, tais como 

sapatos ortopédicos, muleta. A Tabela 4 mostra todos os itens sugeridos ao 

especialista. 

Tabela 4 Lista de procedimentos/insumos, por caso, do componente "Terapia não 

medicamentosa". 
Componente 

terapia não 

medicamentosa 

CASO 1 

(neuropatia periférica 

com DAP) 

CASO 2  

(úlcera não infectada) 

CASO 3 

(úlcera infectada) 

CASO 4 

(seguimento 

pós amputação) 

Procedimentos 

- Cirurgia de 

revascularização 

convencional 

- Angioplastia 

intraluminal de vasos 

das extremidades com 

stent recoberto 

- Angioplastia 

intraluminal de vasos 

das extremidades sem 

stent 

 

- Observação 

- Curativo realizado 

pelo paciente 

- Curativo realizado 

pelo profissional da 

saúde 

- Desbridamento 

ambulatorial 

- Curativo 

realizado pelo 

paciente 

- Curativo 

realizado pelo 

profissional da 

saúde 

- Desbridamento 

ambulatorial 

- Desbridamento 

cirúrgico 

- Acupuntura 

- Outras terapias 

- Acupuntura 

- Outras 

terapias 

 

No questionário, assim como no componente “Exames complementares”, foi 

solicitado que se marcasse com um “x” o procedimento/insumo utilizado e quando 

pedido, que fosse atribuído a quantidade necessária, considerando a sua realidade 

local e o período de um ano de tratamento. Assim como nos componentes anteriores, 

era possível que o especialista acrescentasse algum item que fosse específico de seu 

serviço, mas que não se encontrava na lista de possibilidades fornecida, especificando 

o mesmo na opção “ outros”, sendo necessário quantificar e especificar o máximo 

possível o item acrescentado. A mesma premissa adotada no componente “Exames 

complementares” foi adotada, logo para todos os procedimentos/insumos citados na 

resposta, mas não quantificados, foi considerado como sendo utilizado apenas um 

único item no período. Assim como para os procedimentos/insumo que eram citados 

como um ou outro, foi considerado um item de cada, com exceção do uso de cadeiras 
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de rodas ou muleta, sendo considerado como um único item e realizado a média de 

preços entre os dois. 

No Caso 1 (neuropatia periférica com DAP), na terapia não medicamentosa foi 

solicitado que o participante especificasse o percentual dos procedimentos de 

revascularização realizados no seu serviço. No Caso 2 (úlcera não infectada), alguns 

especialistas sugeriram consultas e acompanhamento, este item foi mantido, apesar do 

componente “equipe multiprofissional” e considerado como uma consulta médica 

especializada. Já para o Caso 2 (úlcera não infectada) e para o Caso 3 (úlcera 

infectada), para os curativos (caseiro ou ambulatorial) e para o desbridamento 

ambulatorial, foi solicitado o número de vezes que o procedimento era realizado no 

período de um mês. E, para o cálculo do tempo de meses que seriam necessários 

realizar estes procedimentos foi considerado o tempo médio de cicatrização da úlcera 

do paciente, para tanto, se considerou dados provenientes da literatura europeia 

(PICKWELL et al., 2013), que realizou uma estimativa do tempo de cicatrização da 

úlcera do pé diabético baseado na sua localização, e da literatura japonesa (YOTSU et 

al., 2014), que estimou o tempo de cicatrização da úlcera do pé diabético baseada no 

tipo de úlcera (neuropática, isquêmica ou ambas). Foi considerado como tempo 

médio, a média aritmética entre os dois valores finais apresentados pelos estudos da 

literatura. Com base no tempo médio de cicatrização, foi realizado uma multiplicação 

entre o número de curativos/desbridamentos realizados no mês e o tempo para 

cicatrização, chegando a quantidade final de vezes que o procedimento precisaria ser 

realizado no período de um ano. No Caso 3 (úlcera infectada), o item desbridamento 

cirúrgico foi considerado como um procedimento realizado em âmbito hospitalar, não 

participando da estimativa de custos ambulatoriais, neste item foi solicitado apenas 

que se indicasse a porcentagem de pacientes que necessitariam do procedimento.  

Componente: Equipe multiprofissional 

No componente da equipe multiprofissional foi estabelecido uma lista de 

profissionais que estariam relacionados ao cuidado de cada caso. Foi solicitado ao 

respondente que marcasse com um “x” os profissionais que cuidariam do caso, 

atribuindo a quantidade de consultas necessárias com cada profissional, considerando 

a sua realidade local e o período de um ano de tratamento. Neste componente, não foi 

permitido adicionar algum profissional em questão. Para todos os profissionais que 
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eram marcados/citados na resposta, mas não quantificados foram considerados como 

sendo apenas um único atendimento no período. Já quando era citado uma quantidade 

mínima e máxima de consultas, foi realizado e considerado a média aritmética entre 

esse intervalo. A tabela 5 apresenta a lista sugerida ao respondente.  

Tabela 5 Lista de profissionais, por caso, do componente "Equipe multiprofissional". 

Componente 

equipe 

multiprofissional 

CASO 1 

(neuropatia 

periférica com 

DAP) 

CASO 2  

(úlcera não 

infectada) 

CASO 3 

(úlcera infectada) 

CASO 4 

(seguimento pós 

amputação) 

Profissional 

- Endocrinologista 

-  Enfermeiro 

- Nutricionista 

- Fisioterapeuta 

- Assistente social 

- Cirurgião 

vascular 

- Endocrinologista 

-  Enfermeiro 

- Nutricionista 

- Fisioterapeuta 

- Assistente social 

- Cirurgião 

vascular 

- Endocrinologista 

- Enfermeiro 

- Nutricionista 

- Fisioterapeuta 

- Assistente social  

- Cirurgião 

vascular 

- Infectologista 

- Ortopedista 

- Psicólogo 

 

- Endocrinologista 

- Enfermeiro 

- Nutricionista 

- Fisioterapeuta 

- Assistente social 

- Cirurgião 

vascular 

- Ortopedista 

- Psicólogo 

- Terapeuta 

ocupacional 

 

Quantificação dos componentes  

Para os componentes exames complementares, terapia não medicamentosa e 

equipe multiprofissional, para cada recurso, foi calculado a frequência de solicitações 

entre todos os respondentes, para tanto foi estratificado as respostas em sim ou não, se 

o item era ou não utilizado e então calculado a frequência de “sim”. Para esses 

componentes, foi calculado também a quantidade média do recurso utilizado e seu 

desvio padrão, considerando a média aritmética entre todos os valores citados.  

Já para o componente de terapia medicamentosa, foi calculado a frequência de 

solicitações, que correspondiam a frequência de “sim” entre os especialistas, e 

realizado também uma estimativa da quantidade de medicamento necessário para o 

período de um ano. Para este cálculo, foi considerado a dose diária, a apresentação do 

medicamento e duração do tratamento. Foi realizado o seguinte cálculo: multiplicação 

da posologia diária pela quantidade de dias necessários e dividido o valor pela 

quantidade de medicamento presente em seu recipiente, seja caixa, bisnaga, frasco de 

vidro, etc. Não foi calculado o desvio padrão para este componente. 
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4.4.3 Metodologia de custeio 

Para a estimativa de custos, foi utilizada a técnica do microcusteio, na qual 

cada recurso foi quantificado e custeado, considerando o período de um ano de 

tratamento.  

Componentes: Exames complementares, Terapia não medicamentosa e Equipe 

multiprofissional 

Os valores de custo unitário de cada item utilizado dos componentes Exames 

complementares, Terapia não medicamentosa e Equipe multiprofissional foram 

provenientes do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) (MINISTÉRIO DA SAÚDE e SISTEMA 

DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS), especificados na 

tabela 6a,b,c e d  

O custo unitário do curativo caseiro (realizado pelo paciente) foi considerado 

como custo zero, visto que a aquisição do material (soro fisiológico, gaze e atadura) 

para o mesmo, usualmente ocorre pelo paciente, já para o custo unitário do curativo 

realizado pelo profissional, o preço foi baseado na complexidade da lesão, logo foi 

considerado para o Caso 2 (úlcera não infectada), como um curativo grau I da tabela 

SIGTAP (MINISTÉRIO DA SAÚDE e SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA 

TABELA DE PROCEDIMENTOS) e para o Caso 3 (úlcera infectada), como um 

curativo grau II da tabela do SIGTAP (MINISTÉRIO DA SAÚDE e SISTEMA DE 

GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS). Ainda na terapia não 

medicamentosa, no item cadeira de rodas ou muleta, foi considerado como custo 

unitário a média aritmética entre os dois valores. No Caso 2 (úlcera não infectada), em 

terapia não medicamentosa, o valor da consulta médica foi considerada como sendo o 

custo de uma consulta médica em atenção especializada.  
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Tabela 6a. Exames de imagem: terminologia SIGTAP, terminologia utilizada pelos 

respondentes, custos unitários e código correspondente da tabela do SIGTAP. Brasil, 

2014. 

Terminologia do 

SIGTAP 

Terminologia utilizada 

pelos respondentes 

Custo 

unitário (R$) 
Código SIGTAP 

Ultrassonografia doppler 

colorido de vasos 

Ecodoppler/ Doppler duplo/ 

Doppler arterial/ Duplex Scan/ 

Duplex scaning (mapeamento 

duplex) 

39,60 02.05.01.004-0 

Arteriografia digital (por via 

venosa) 

Angiografia/ Arteriografia por 

punção direta/ Arteriografia 
200,01 02.10.01.008-8 

Arteriografia de membro Arteriografia de membro 

inferior 
179,46 02.10.01.007-0 

Tomografia computadorizada 

de articulações do membro 

inferior 

Angiotomografia/ Tomografia 

computadorizada de 

articulações de membro 

inferior 

86,75 02.06.03.002-9 

Radiografia de pé/dedos do pé Radiografia dos pés 6,78 02.04.06.015-0 

Radiografia panorâmica de 

membros inferiores 

Radiografia dos membros 

inferiores 
9,29 02.04.06.017-6 

Ressonância magnética de 

membro inferior (unilateral) 

Ressonância 

magnética/Angioressonância 

magnética/ RNM dos pés 

268,75 02.07.03.003-0 

Eletrocardiograma ECG 5,15 02.11.02.003-6 

Cintilografia de articulações 

e/ou exterminadas e/ou ossos 

Cintilografia óssea/ 

Cintilografia com leucócitos 

marcados 

180,32 02.08.05.001-9 

Ecocardiografia transtorácica Ecocardiograma com doppler 39,94 02.05.01.003-2 

 

Tabela 6b. Exames laboratoriais: terminologia SIGTAP, terminologia utilizada pelos 

respondentes, custos unitários e código correspondente da tabela do SIGTAP. Brasil, 

2014. 

Terminologia do SIGTAP 
Terminologia utilizada 

pelos respondentes 

Custo 

unitário (R$) 
Código SIGTAP 

Dosagem de glicose Glicose 1,85 02.02.01.047-3 

Dosagem de hemoglobina 

glicosilada 
HbA1c 7,86 02.02.01.050-3 

Hemograma completo Hemograma  4,11 02.02.02.038-0 
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Determinação de velocidade 

de hemossedimentação (vhs) 

VHS/ Marcador 

inflamatorio 
2,73 02.02.02.015-0 

- Perfil lipídico 12,38 (soma de exames relacionados) 

Dosagem de colesterol total - 1,85 02.02.01.029-5 

Dosagem de colesterol hdl - 3,51 02.02.01.027-9 

Dosagem de colesterol ldl - 3,51 02.02.01.028-7 

Dosagem de triglicerídeos - 3,51 02.02.01.067-8 

Dosagem de ureia Uréia 1,85 02.02.01.069-4 

Dosagem de creatinina Creatinina 1,85 02.02.01.031-7 

Fundoscopia Fundoscopia 3,37 02.11.06.010-0 

Dosagem de 

microalbuminuria na urina 
Microalbuminuria 8,12 02.02.05.009-2 

Análise de caracteres físicos, 

elementos e sedimento da 

urina 

Exame de urina 3,70 02.02.05.001-7 

Clearance de creatinina Clearance de creatinina 3,51 02.02.05.002-5 

- Cultura 20,06 (soma de todas as culturas) 

Cultura de bactérias para 

idenficação 
- 5,62 02.02.08.008-0 

Cultura para bactérias 

anaeróbicas 
- 10,25 02.02.08.012-9 

Cultura para identificação de 

fungos 
- 4,19 02.02.08.013-7 

- Eletrólitos  9,41 (soma de todos eletrólitos) 

Dosagem de cálcio - 1,85 02.02.01.021-0 

Dosagem de potássio - 1,85 02.02.01.060-0 

Dosagem de fósforo - 1,85 02.02.01.043-0 

Dosagem de sódio - 1,85 02.02.01.063-5 

Dosagem de magnésio - 2,01 02.02.01.056-2 

Dosagem de Vitamina B12 B12/ Vitamina B12 15,24 02.02.01.070-8 

Dosagem de hormônio 

tireoestimulante (tsh) 
TSH 8,96 02.02.06.025-0 

Dosagem de tiroxina livre 

(t4 livre) 
T4 livre 11,60 02.02.06.038-1 

- Sorologia para Hepatite B 37,10 (soma de exames p/ hep. B) 

Pesquisa de anticorpos 

contra antígeno de superfície 

do vírus da hepatite B(anti-

- 18,55 02.02.03.063-6 
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hbs) 

Pesquisa de antígeno de 

superfície do vírus da 

hepatite B (hbsag) 

- 18,55 02.02.03.097-0 

Pesquisa de anticorpos 

contra o vírus da hepatite C 

(anti-hcv) 

Sorologia para Hepatite C 18,55 02.02.03.067-9 

Teste de vdrl para detecção 

de sífilis 
VDRL 2,83 02.02.03.111-0 

- Hepatograma 9,54 (soma dos exames abaixo) 

Dosagem de transaminase 

glutâmico-oxalacética (tgo) 
- 2,01 02.02.01.064-3 

Dosagem de transaminase 

glutâmico-pirúvica (tgp) 
- 2,01 02.02.01.065-1 

Dosagem de bilirrubina total 

e frações 
- 2,01 02.02.01.020-1 

Dosagem de gama-glutamil-

transferase (gama gt) 
- 3,51 02.02.01.046-5 

 

Para a estimativa dos custos médios de cada recurso, foi considerado o 

seguinte cálculo: multiplicação da frequência de solicitações pela quantidade média 

utilizada e pelo custo unitário do recurso. O mesmo cálculo foi utilizado para estimar 

os valores do desvio padrão, alterando apenas que a quantidade foi considerada como 

sendo a soma ou subtração da média com o valor do desvio padrão. 

Tabela 6c. Terapia não medicamentosa: terminologia SIGTAP, terminologia utilizada 

pelos respondentes, custos unitários e código correspondente da tabela do SIGTAP. 

Brasil, 2014 

Terminologia do SIGTAP 
Terminologia utilizada 

pelos respondentes 

Custo 

unitário (R$) 

Código 

SIGTAP 

- 
Curativo realizado pelo 

paciente 
0  

Curativo grau i com ou sem 

debridamento 

Curativo realizado pelo 

profissional (Caso 2) 
0 04.01.01.002-3 

Curativo grau ii com ou sem 

debridamento 

Curativo realizado pelo 

profissional (Caso 3) 
32,40 04.01.01.001-5 

Debridamento de 

úlcera/necrose 
Debridamento 

ambulatorial 
29,86 04.15.04.004-3 
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(úlcera/necrose) 

Calçados anatômicos com 

palmilhas para pé 

neuropático (par) 

Calçados especiais/ 

sapatos especiais sob 

medida/ órtese/ bota de 

descarga/ órtese para 

prevenir alterações 

anatômicas (par) 

419,20 07.01.01.005-3 

Cadeira de rodas adulto/ 

infantil (tipo padrão) 
Cadeira de rodas  571,90 07.01.01.002-9 

Muleta axilar regulável de 

madeira (par) 
Muleta 53,20 07.01.01.012-6 

Palmilhas para pés 

neuropáticos confeccionadas 

sob medida para adultos ou 

crianças (par) 

Palmilha especial (par) 170,30 07.01.01.015-0 

 

Tabela 6d. Equipe multiprofissional: terminologia SIGTAP, terminologia utilizada 

pelos respondentes, custos unitários e código correspondente da tabela do SIGTAP. 

Brasil, 2014 

Terminologia do SIGTAP 
Terminologia utilizada 

pelos respondentes 

Custo 

unitário 

(R$) 

Código SIGTAP 

Consulta médica em atenção 

especializada 

Endocrinologista 10,00 03.01.01.007-2 

Cirurgião Vascular 10,00 03.01.01.007-2 

Infectologista 10,00 03.01.01.007-2 

Ortopedista 10,00 03.01.01.007-2 

Consulta profissional de nível 

superior na atenção 

especializada (exceto médico) 

Enfermeiro 6,30 03.01.01.004-8 

Nutricionista 6,30 03.01.01.004-8 

Fisioterapeuta 6,30 03.01.01.004-8 

Assistente social 6,30 03.01.01.004-8 

Psicólogo 6,30 03.01.01.004-8 

Terapeuta ocupacional 6,30 03.01.01.004-8 

 

Componente: Terapia Medicamentosa 

Os valores de custo unitário de cada medicação foram provenientes de fontes 

de dados secundários, especialmente o Banco de Preços em Saúde (BPS) (PORTAL 

DA SAÚDE, 2014), quando havia mais de um valor unitário para o mesmo 

medicamento, foi realizado uma média aritmética entre todos os valores unitários 

apresentados. A tabela 7 apresenta todos os valores utilizados para cada medicamento. 
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Para a estimativa dos custos do componente medicamentoso, o cálculo 

realizado foi parecido com os dos demais componentes, com algumas 

particularidades, tendo em vista que se considerou o tempo de uso do medicamento. 

Considerou-se o seguinte cálculo: multiplicação da frequência de solicitações pela 

quantidade necessária de medicamento para tratamento de um ano e multiplicação 

pelo custo unitário da medicação.  

Ao final, foi realizado a soma dos custos de cada componente para cada caso 

clínico, sendo que para o componente medicamentoso, foi utilizado o mesmo valor 

para todos os cálculos (custos médios e desvios padrões), resultando no custo total 

para cada caso.  

Tabela 7. Medicamentos, forma de apresentação e média de valores utilizados pelo 

Banco de Preços em Saúde. Brasil, 2014. 

Medicamento Apresentação 
Posologia 

(mg/dia) 

BPS 2014 

(R$) 

Cilostazol 1cp/100mg 150 0,49 

Ácido Acetilsalicílico (AAS) 1cp/100mg 150 0,02 

Estatinas (sinvastatina) 1cp/20mg 42,5 0,08 

Antidepressivos tricíclicos (amitriptilina) 1cp/25mg 75 0,05 

Gabapentina 1cp/300mg 900 0,37 

Carbamazepina 1cp/200mg 600 0,10 

Tramadol 1cp/50mg 375 0,17 

Ácido Tióctico 1cp/600mg 600 3,60 

Pentoxifilina 1cp/400mg 1000 0,43 

Analgésicos não opióides (ibuprofeno) 1cp/200mg 900 0,12 

Capsaicína creme 0,075% 1g/0,75mg - 35,86 

Antidepressivo IRSN (duloxetina) 1cp/60mg 60 3,30 

Pregabalina 1cp/75mg 150 1,62 

Amoxicilina+clavulanato 
1cp/500mg de amoxicilina e 

125 mg de ácido clavulânico 
1500 0,96 

Ciprofloxacina + clindamicina - - 1,43 

Clindamicina 1cp/300mg 1200 1,25 

Cefalexina 1cp/500mg 1500 0,29 

Sulfadiazina de prata 1g/10mg - 3,45 

Ciprofloxacina 1cp/500mg 1000 0,18 

Azitromicina 1cp/500mg 500 0,47 

 

Considerações e premissas adotadas 
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Não foram levados em consideração os custos de antidiabéticos e nem da 

monitorização da glicose capilar para o tratamento do DM2, visto que tais custos 

seriam do manejo do diabetes e não especificamente da complicação pé diabético, 

entretanto foram incluídos na análise exames complementares, tais como glicemia de 

jejum, pois faziam parte da rotina do cuidado com o pé diabético e suas solicitações 

poderiam variar conforme o quadro clínico. As recomendações como estímulo a parar 

o tabagismo, orientação continuada quanto aos cuidados com os pés, realização do 

exame PET-CT (Tomografia por Emissão de Pósitrons – Tomografia 

Computadorizada), utilização de câmaras hiperbárica e/ou pressão negativa, a vácuo; 

além de coberturas especiais (exemplo: prata, hidrocolóides, etc) não foram 

considerados no cálculo do custo. Os exames para avaliação do fígado, tireóide, 

sorologias para Hepatite B, C e VDRL e dosagem de vitamina B12 e eletrólitos foram 

indicados por um especialista e portanto, foram contabilizados na estimativa do custo, 

considerando a sua frequência de solicitação correspondente. No Caso 3 (úlcera 

infectada), foi indicado por um respondente, em terapia não medicamentosa, a 

realização de angioplastia, este item não foi considerado no cálculo dos custos, visto 

que se trata de um procedimento realizado em ambiente hospitalar. No Caso 4 

(seguimento pós amputação), o encaminhamento para o psicólogo foi considerado no 

cálculo da frequência, mas não entrou no cálculo da quantidade média utilizada. No 

medicamento para tratamento da dor fantasma foi indicado a amitriptilina, a 

pregabalina e a gabapentina por alguns especialistas, sendo considerada todas as 

opções e suas frequências para o cálculo do custo.  

4.5 Estimativa de custos hospitalares 

Para estimativa dos custos hospitalares, utilizou-se dados secundários, 

provenientes dos arquivos públicos do Sistema de Informações Hospitalares/SUS 

(SIH/SUS) disponíveis no site do DATASUS (PORTAL DA SAÚDE), considerando 

o período de 2014 para todo o Brasil. 

O banco de dados SIH/SUS é administrado pelo Ministério da Saúde e suas 

informações são provenientes de internações efetuadas através da AIH (Autorização 

de Internação Hospitalar) enviadas pelas unidades hospitalares do SUS (pública ou 

particular conveniada) (MINISTÉRIO DA SAÚDE et al.).  
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Para o dimensionamento físico das internações, foram consideradas as 

autorizações de internação hospitalar de tipo normal (AIH-1). Para o 

dimensionamento financeiro, os gastos com as autorizações do tipo de longo prazo 

(AIH-5) foram somados com os das autorizações do tipo normal, já que o montante 

gasto por paciente na AIH-1 continua. Os dados brutos foram apropriados através de 

um extrator disponibilizado pelo Ministério da Saúde e organizados em planilhas 

eletrônicas utilizando o programa do Microsoft Excel
(R)

m após a conferência.  

Após avaliação de toda lista do CID-10, foram escolhidos todos os CIDs 

relacionados com o pé diabético, considerando apenas suas complicações e o 

fluxograma 1, que apresenta os possíveis desfechos da doença. As internações 

relacionadas aos CIDs do CID-10, foram então categorizadas em dois grupos, 

internações por DM, em que a principal causa seria DM e internações por 

complicações crônicas relacionadas ao pé diabético. O primeiro grupo corresponde as 

internações com diagnóstico principal CID-10 E10, E11, E13 e E14. O segundo grupo 

estava relacionado as complicações/desfechos do pé diabético, logo considerou 

complicações crônicas como úlcera, infecção osteoarticular de membro inferior e 

amputação, totalizando 11 códigos CID-10 (Ver tabela 8).  

Tabela 8 Lista de CIDs considerados para internação hospitalar para pé diabético. 

Diabetes Mellitus  

E10 Diabetes mellitus insulino-dependente 

E11 Diabetes mellitus não-insulino-dependente 

E13 Outros tipos especificados de diabetes mellitus 

E14 Diabetes mellitus não especificado 

Complicações crônicas relacionadas ao pé diabético 

G57 Mononeuropatias dos membros inferiores 

G59.0 Mononeuropatia diabética 

G63 Polineuropatia em doenças classificadas em outra parte 

L97 Úlcera dos membros inferiores não classificada em outra parte 

M86 Osteomielite 

M87.3 Outras osteonecroses secundárias 

M87.8 Outras osteonecroses 

M87.9 Osteonecrose não especificada 

R02 Gangrena não classificada em outra parte 

S88 Amputação traumática da perna 

S98 Amputação traumática do tornozelo e do pé 
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Com base na lista de CID-10 (Tabela 8), foi realizado o levantamento de todas 

as internações hospitalares atribuíveis ao pé diabético, considerando o CID do 

diagnóstico principal como motivo da internação. Foram encontrados valores brutos 

para o número de internações hospitalares e seus custos, estratificados por CIDs e por 

óbito ou não. 

Os valores brutos, entretanto, não representam todos os gastos com pé 

diabético, visto que nem todos os diabéticos apresentam pé diabético, assim como, as 

complicações crônicas abrangem outras causas que não por pé diabético, logo estes 

valores estariam superestimados. Para aproximar os valores da realidade, foi 

necessário estimar a proporção da utilização da assistência hospitalar que seria 

atribuível ao pé diabético. Foi utilizado metodologias diferentes para encontrar esta 

proporção de internações para os dois grupos de CIDs.  

Com relação ao grupo internações por DM (CID-10 E10, E11, E13 e E14), 

optou-se por selecionar apenas as hospitalizações que continham procedimentos 

relacionados ao pé diabético. Para tanto, foi elaborado uma lista de procedimentos a 

partir dos procedimentos do SIGTAP (MINISTÉRIO DA SAÚDE e SISTEMA DE 

GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS), considerando todos 

aqueles que estariam relacionados a uma hospitalização por pé diabético (Tabela 9).  

Tabela 9 Lista de procedimentos relacionados ao pé diabético e código. Brasil, 

SIGTAP, 2014. 

Procedimentos relacionados ao pé diabético Código SIGTAP 

Curativo grau ii c/ ou s/ debridamento 040101001-5 

Curativo grau i c/ ou s/ debridamento 040101002-3 

Debridamento de úlcera/ de tecidos desvitalizados 041504003-5 

Tratamento de pé diabético complicado 030306026-3 

Tratamento de outras vasculopatias 030306023-7 

Tratamento de paciente sob cuidados prolongados por enfermidades 

osteomusculares e do tecido conjuntivo 
030313007-5 

Tratamento de polineuropatias 030304026-2 

Angioplastia intraluminal de vasos das extremidades (sem stent) 040604005-2 

Angioplastia intraluminal de vasos das extremidades (c/ stent não recoberto) 040604006-0 

Angioplastia intraluminal de vasos das extremidades (c/ stent recoberto) 040604007-9 
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Revascularização por ponte/ tromboendarterectomia de outras arterias distais 040602043-4 

Revascularização por ponte/ tromboendarterectomia femuro-poplitea distal 040602044-2 

Revascularização por ponte/ tromboendarterectomia femuro-poplitea proximal 040602045-0 

Amputação/desarticulação de membros inferiores 040805001-2 

Amputação/desarticulação de pé e tarso 040805002-0 

Revisão cirúrgica de coto de amputação em membro inferior (exceto dedos do pé) 040805033-0 

Amputação/desarticulação de dedo 040806004-2 

Revisão cirúrgica de coto de amputação dos dedos  040806042-5 

Desarticulação da coxo-femoral 040804010-6 

 

Todas as hospitalizações deste grupo foram estratificadas pelo código de 

procedimento relacionado a internação, por meio do extrator disponibilizado pelo 

Ministério da Saúde. Com as hospitalizações por DM estratificadas por 

procedimentos e a lista dos procedimentos relacionados ao pé diabético, foi realizado 

a seleção apenas daquelas internações por DM que apresentavam algum dos 

procedimentos listados. Estas hospitalizações foram consideradas como sendo as 

hospitalizações por pé diabético, sendo sua quantidade e o seu custo estimado os 

resultados finais. 

Para o grupo de CIDs de complicações crônicas (11 CID-10), a proporção de 

internações por pé diabético foi estimada pelo método do risco atribuível. Este 

método considera que os pacientes diabéticos utilizam mais os serviços de saúde do 

que os não-diabéticos e que uma parte dos cuidados associados a esses cuidados 

médicos pode ser atribuída a DM. O risco de apresentar determinada complicação 

crônica, de acordo com a presença ou não de DM, e a proporção da população com a 

complicação são combinados para calcular a fração etiológica.  

 Para tanto, foi calculado os riscos atribuíveis na população por determinada 

complicação crônica (códigos CID-10) para o diabético. Esses cálculos utilizaram a 

seguinte fórmula: Risco Atribuível na População = [ P x (RRi – 1)]/[P x (RRi–1)+1], 

em que P representava a prevalência de diabetes mellitus e RRi era o risco relativo ou 

odds ratio para determinada complicação crônica “i”) comparando os diabéticos com 

não diabéticos (ADA, 2006).  

Para o cálculo, o valor da prevalência de DM na população brasileira utilizado 

foi baseado no valor encontrado pela Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013 



 

 

 

  

40 

(IBGE–SIDRA, 2017). A PNS foi um inquérito nacional com base domiciliar, 

composta por três questionários e coleta de exames laboratoriais, estes realizados 

apenas em uma subamostra de 25% dos setores censitários selecionados (BRASIL et 

al., 2010).  

Foram utilizados os dados de ocorrência de DM autorreferido multiplicados 

por dois, pois baseado no artigo de Schmidt et al (SCHMIDT et al., 2014), que 

realizou um estudo com uma coorte de 15.105 pessoas, em seis capitais do Brasil, 

com um dos objetivos de descrever a prevalência de DM diagnosticada através de 

exames laboratoriais, foi encontrado que cerca de 50% da população diagnosticada 

com DM por exames não sabia do diagnóstico previamente, quando contrastado com 

o número de pessoas que haviam referido o diagnóstico de DM ou o uso de 

medicação para DM, logo os valores autorreferidos da PNS poderiam estar 

subestimados pela metade. Outro estudo que reforça esta premissa é o artigo de 

MALERBI E FRANCO (1992) que avaliou a prevalência de DM na população adulta 

(30-69 anos de idade) urbana brasileira, através de um estudo transversal, 

multicêntrico, que realizou teste laboratoriais em uma amostra de 21.847 pessoas de 

nove cidades do país, em busca do diagnóstico de diabetes. Este artigo encontrou que 

46% da população não sabia que era diabética. Optou-se por utilizar a prevalência de 

DM, considerando os diabéticos e os portadores de DM que desconhecem a doença, 

pois apesar do desconhecimento, estes podem ser internados por complicações do 

DM, sendo o diagnóstico realizado apenas durante a internação.  

Para a identificação dos Riscos Relativos (RR) ou Odds Ratio (OR) e seus 

intervalos de confiança foi realizada uma revisão da literatura. O objetivo foi 

encontrar artigos que comparavam a incidência de determinada causa de internação 

entre portadores de DM e não portadores de DM. Foi priorizado, inicialmente, os 

estudos de revisão sistemática, entretanto devido a pequena quantidade de estudos 

encontrados, a busca foi ampliada para estudos de coorte e caso-controle. A 

preferência inicial foi para estudos nacionais, no entanto devido a inexistência dos 

mesmos, a busca foi expandida para estudos internacionais. Realizou-se uma 

comparabilidade entre os estudos encontrados, avaliando desenho do estudo, 

população utilizada, ano do estudo e tamanho da amostra. O foco nesta comparação 

era encontrar populações mais próximas da brasileira, com uma amostra satisfatória, 
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com dados o mais recentes possíveis e com uma metodologia clara, detalhada e bem 

descrita. 

Os trabalhos selecionados e seus respectivos RRs utilizados constam na tabela 

10. Abaixo segue uma descrição de cada um dos artigos selecionados, os RR 

provenientes deles e a escolha para cada um dos CIDs listados.  

Tabela 10. Valores de Riscos relativos (RR) utilizados para cada CID e sua referência 

bibliográfica. Brasil, 2014. 

CIDs de complicações crônicas relacionadas RR Referência 

G57 
Mononeuropatias dos membros inferiores 1,97 

(DONNAN et al., 

2000) 

G63 
Polineuropatia em doenças classificadas em 

outra parte 
1,97 

(DONNAN et al., 

2000) 

L97 
Úlcera dos membros inferiores não classificada 

em outra parte 
1,97 

(DONNAN et al., 

2000) 

M86 Osteomielite 5,8 
(AL-MAYAHI et al., 

2016) 

M87.3 Outras osteonecroses secundárias 5,8 
(AL-MAYAHI et al., 

2016) 

M87.8 Outras osteonecroses 5,8 
(AL-MAYAHI et al., 

2016) 

M87.9 Osteonecrose não especificada 5,8 
(AL-MAYAHI et al., 

2016) 

R02 Gangrena não classificada em outra parte 10,9 
(LOMBARDO et al., 

2014) 

S88 Amputação traumática da perna 6,4 
(LOMBARDO et al., 

2014) 

S98 Amputação traumática do tornozelo e do pé 19,4 
(LOMBARDO et al., 

2014) 

DONNAN et al. (2000) comparou as hospitalizações entre os diabéticos e não 

diabéticos, residentes na região de Tayside, em Scotland, no período de 1995. Foi 

realizado uma coorte retrospectiva, utilizando base da dados que continham 

informações demográficas e de saúde, especialmente dados hospitalares. A população 

diabética foi estratificada em tipo 1 e tipo 2. Foi utilizado o CID-9 para identificação 

da causa base da internação, sendo os grupos estratificados em causas neurológicas, 

cardiovasculares, renais, endócrino/metabólicas, oftalmológicas e outras. Realizou-se 

uma análise de regressão logística para comparar a proporção de internações por 

diabéticos e não diabéticos, ajustado para idade e sexo. Encontrou-se uma população 

de 366.849 pessoas, das quais 864 eram portadoras de diabetes tipo 1 e 6.871 eram 
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portadoras de diabetes tipo 2. O total de internações para o ano foi de 74.657, dos 

quais 0,64% foi por DM1 e 5,4% por DM2. O risco relativo encontrado para 

internações para os grupo de causas neurológicas, para os DM2, comparado aos não 

diabéticos foi de 1,97 (IC 1,62 – 2,39). A tabela a seguir mostra os resultados dos RRs 

para os grupos de internação, estratificados pelo tipo de diabetes.  

Tabela 11 Riscos Relativos e Intervalo de Confiança (95% IC) para os grupos de 

causa de internação em coortes de portadores de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, 

comparado com a população não diabética, em Tayside, 1995. 

Grupo 

DM1 x não diabéticos DM2 x não diabéticos 

RR (95% IC) P RR (95% IC) P 

Neurológica 
3,87 (1,60-9,39) 0,003 1,97 (1,62-2,39) 0,0001 

Cardiovascular 
2,60 (1,62-4,16) 0,0001 2,33 (2,11-2,56) 0,0001 

Renal 
6,51 (3,66-11,57) 0,0001 2,55 (2,09-3,11) 0,0001 

Endocrinológica 
283 (181-443) 0,0001 29,7 (19,0-46,4) 0,0001 

Oftalmológica 
47,3 (34,8-64,2) 0,0001 3,22 (2,83-3,67) 0,0001 

Fonte: Elaborada a partir de DONNAN et al. (2000). 

Dados ajustados para idade e sexo.  

 

Foi escolhido o valor de RR do grupo de causas neurológicas, para a 

população DM2, para os CIDs G57, G63 e L97.  

AL-MAYAHI et al (2015) revisaram os dados de adultos hospitalizados por 

infecções ortopédicas, do Hospital Universitario de Geneva, no período de janeiro de 

2004 a janeiro de 2015. Foi considerado como diagnóstico de infecção: presença de 

pus associado a sinais clínicos de infecção ou sinais radiológicos de perda da prótese. 

A amostra considerou apenas o primeiro episódio de infecção, não considerando 

episódios recorrentes, casos pediátricos e nem infecções fúngicas ou por 

micobactérias. Foram revisados ao todo 2.740 episódios de infecção, dos quais 659 

(24%) correspondia a diabéticos. A tabela 12 a seguir mostra alguns resultados 

encontrados pelo trabalho.  
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Tabela 12 Características dos pacientes com necessidade de cirurgia ortopédica 

devido a infecção, Janeiro 2004 a Janeiro 2015, Hospital Universitarioa de Geneva. 

 
Não diabéticos 

N=2081 

Diabéticos 

N=659 
P valor* 

Sexo feminino 683 (33%) 188 (29%) 0,04 

Infecção do pé 155 (7%) 274 (42%) <0,01 

Bursite 418 (20%) 54 (8%) <0,01 

Infecção osteoarticular 957 (46%) 245 (37%) <0,01 

Infecções relacionadas a 

implante ortopédico 
579 (28%) 86 (13%) <0,01 

Fonte: Elaborada a partir de AL-MAYAHI et al (2015). 

*Teste de Pearson X
2
 ou Wilcoxon quando apropriado.  

 

O estudo de AL-MAYAHI et al (2015) não calculou o RR entre a população 

diabética e não diabética para internação por infecções ortopédicas. Para o cálculo do 

RR, foi considerado os valores de infecção do pé para a população diabética (274) e 

não-diabética (155) (Tabela 12). O RR calculado foi utilizado para os CIDs M86, 

M87.3, M87.8, M87.9. 

O grupo de LOMBARDO et al (2014) avaliou o número de amputações entre 

pessoas com e sem diabetes, para o período de 2001-2010, na Itália. Foram coletados 

dados da base de dados do Ministério da Saúde Italiano, sendo consideradas todas as 

amputações de membros inferiores, identificadas pelos CIDs 84.19-84.19 do CID-9, 

podendo estes estar presente como causa primária ou em um dos cinco procedimentos 

secundários. Foram excluídos pacientes acima de 100 anos e/ou com amputações 

traumáticas ou relacionadas a tumores. Cada paciente foi incluído apenas uma vez, 

considerando o episodio mais severo. Foi encontrado 135.805 casos de amputação no 

período, sendo que a média anual do número de indivíduos que sofreram amputações 

foi de11.639, dos quais 58,6% eram diabéticos. O RR de amputação de membros 

inferiores para diabéticos e não diabéticos foi de 10,95, variando entre (9,37-12,81). A 

tabela 13 apresenta todos os valores de RR encontrados.  
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Tabela 13 Riscos Relativos de amputação de membros inferiores em pessoas com 

diabetes, comparadas com pessoas sem diabetes, ajustado para idade e sexo: 

resultados do modelo de Poisson. 

 
Menor Maior Total 

 
RR (IC 95%) p-valor RR (IC 95%) p-valor RR (IC 95%) 

p-

valor 

Diabetes 

(sim vs não) 

19,4 (16,5-22,8) <0,001 6,4 (5,6-7,2) <0,001 10,9 (9,4-12,8) <0,001 

Sexo  

(M vs F) 

2,6 (2,3-2,9) <0,001 2,1 (1,9-2,4) <0,001 2,3 (2,0-2,7) <0,001 

Idade* 
         

35-44 
1,7 (1,4-2,2) <0,001 3,0 (2,4-3,8) <0,001 2,1 (1,6-2,6) <0,001 

45-54 
5,0 (3,9-6,5) <0,001 9,8 (7,3-13,2) <0,001 6,5 (4,8-8,8) <0,001 

55-59 
7,7 (6,3-9,3) <0,001 22,5 (17,6-28,8) <0,001 11,8 (9,4-14,8) <0,001 

60-64 
9,9 (9,3-11,6) <0,001 35,4 (28,9-43,2) <0,001 16,5 (13,7-19,8) <0,001 

65-74 
12,1 (10,6-14,0) <0,001 63,5 (55,8-72,3) <0,001 23,9 (21,1-27,0) <0,001 

75 ou mais 
15,8 (12,7-19,6) <0,001 163,5 (142,2-188,0) <0,001 43,9 (36,5-52,8) <0,001 

Fonte: Elaborada a partir de LOMBARDO et al (2014). 

*Grupo de referencia 0-34 anos. 

 

Foram utilizados o valor de RR de amputação menor para o CID S98, o RR de 

amputação maior para o CID S88 e o valor do RR total para o CID R02.  

Com os valores dos RRs e o valor da prevalência de DM foram então 

calculados os Riscos Atribuíveis na População para cada CID escolhido, com base na 

fórmula descrita. O resultado dos cálculos dos Riscos Atribuíveis na População se 

encontram na tabela 14. 

Tabela 14. Valores dos Riscos Atribuíveis na População (RAP) para cada CID 

utilizado. Brasil, 2014. 

CIDs RAP 

G57 Mononeuropatias dos membros inferiores 0,107 

G63 Polineuropatia em doenças classificadas em outra parte 0,107 

L97 Úlcera dos membros inferiores não classificada em outra parte 0,107 

M86 Osteomielite 0,373 

http://www.medicinanet.com.br/cid10/2069/m86_osteomielite.htm
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M87.3 Outras osteonecroses secundárias 0,373 

M87.8 Outras osteonecroses 0,373 

M87.9 Osteonecrose não especificada 0,373 

R02 Gangrena não classificada em outra parte 0,551 

S88 Amputação traumática da perna 0,401 

S98 Amputação traumática do tornozelo e do pé 0,695 

 

Com os valores dos Riscos Atribuíveis na População, foi possível obter o 

número de hospitalizações e de custos atribuíveis ao pé diabético do grupo de CIDs 

por complicações crônicas relacionadas ao pé diabético, utilizando o seguinte cálculo: 

multiplicação do valor encontrado do Risco Atribuível na População pelo número de 

hospitalizações/custo de internação de sua respectiva causa. Sendo que o cálculo foi 

estratificado pela presença de óbito ou não durante a internação.  

Os valores totais de internações relacionadas ao pé diabético foram a soma dos 

valores encontrados para os dois grupos de CIDs (hospitalizações por DM e por 

complicações crônicas).  

O cálculo dos custos médios por paciente, por CID, foi realizado utilizando a 

seguinte fórmula: valor total das internações pelo dividido pelo número de internações 

hospitalares por CID. Já o cálculo do custo médio por paciente, ponderado por CIDs, 

foi realizado a partir da seguinte fórmula: custo total das internações dividido pelo 

total de internações.  

Para estimar os custos totais hospitalares por pé diabético no Brasil no período 

de 2014, foi realizado a soma de todos os custos proporcionais ao pé diabético dos 

dois grupos de CIDs (internações que consideraram como CID principal o DM e 

internações que consideraram como CID principal as complicações crônicas 

relacionadas ao pé diabético). 

4.6 Estimativa da carga econômica do pé diabético no Brasil 

A estimava da carga econômica do pé diabético no Brasil, considerando os 

custos médicos diretos, por um período de um ano, foi baseada na extrapolação dos 

custos estimados em nível ambulatorial e em nível hospitalar, conforme descrito nos 



 

 

 

  

46 

itens anteriores: 4.4 “Estimativa de custos ambulatoriais” e 4.5 “Estimativa de custos 

hospitalares” para o pé diabético no Brasil. Utilizou-se metodologias distintas para 

cada um dos níveis. A estimativa foi baseada em prevalência da doença e a 

perspectiva foi o SUS.  

Carga econômica do pé diabético no Brasil – Nível ambulatorial 

Partindo de parâmetros epidemiológicos de prevalência e distribuição de 

pacientes com cada uma das condições clínicas consideradas no pé diabético, listados 

a seguir, foi feita a extrapolação do custo médio por caso para custos anuais para o 

Brasil como um todo: prevalência de DM no país, prevalência de pacientes diabéticos 

com neuropatia periférica, proporção destes que evoluem para úlcera, proporção 

destes com infecção, proporção destes que requerem tratamento ambulatorial vs 

hospitalar, dentre os pacientes diabéticos com neuropatia periférica a proporção que 

foram amputados.  

A seleção dos parâmetros acima listada foi baseada no fluxograma 1, que 

apresenta os principais desfechos da evolução do pé diabético e nos quatro casos 

clínicos do painel de especialistas.  

A coleta ocorreu em base de dados secundários do DATASUS e quando não 

encontrados os parâmetros, foi realizado uma busca na literatura nacional e 

internacional, sendo a preferência para o caso base os valores nacionais. A prioridade 

do caso base era estudos realizados no âmbito da atenção primária, visto que o manejo 

desses pacientes é realizado prioritariamente e majoritariamente neste nível de 

atenção, baseado no manual do Ministério da Saúde (BRASIL et al., 2016) e foi 

considerado os artigos com amostras maiores e mais recentes. 

A população de adultos acima de 18 anos, para o ano de 2014 foi obtida 

através de estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(IBGE-SIDRA). A prevalência de DM em adultos acima de 18 anos do país foi obtida 

através da PNS (IBGE-SIDRA, 2017), considerando o valor da prevalência 

autorreferido, visto que se considerou que pessoas que não sabem que são portadoras 

de DM não iriam a atenção ambulatorial fazer acompanhamento de uma complicação 

da doença. Com a prevalência de DM foi possível, então, estimar o número de adultos 
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portadores de DM em 2014, por meio da multiplicação da prevalência pela população 

adulta total estimada.  

Foram utilizados na análise três valores para cada parâmetro, sendo 

considerado como caso base o valor nacional e mais próximo da realidade; já o menor 

e maior valor, seja da literatura nacional ou internacional, foram considerados como 

os valores para a análise de sensibilidade. O objetivo foi verificar a variação dos 

parâmetros selecionados e a confiabilidade do dado utilizado.  

Após revisão da literatura em busca da frequência de pé diabético na 

população com DM, foram selecionados 6 artigos nacionais e 4 internacionais. A 

Tabela 15 apresenta os valores encontrados e suas respetivas referências.  

Tabela 15 Artigos com dados de frequência (%) de diabéticos com pé diabético, 

neuropatia periférica, doença arterial periférica e associação.  

Referências 

Prevalência 

de pé 

diabético (%) 

Neuropatia 

periférica/sensibilidade 

alterada (%) 

DAP* (%) 

Neuropatia 

periférica e 

DAP* (%) 

Nacionais 
    

 VIEIRA-SANTOS et al (2008) 9 - - - 

 TRES et al (2007) - 22,1 - - 

 FERREIRA et al (2010) - - 15 - 

 VIGO et al (2006) - 6,9-7,9 - - 

 SCHEFFEL et al (2004)  36 33  

 PARISI et al (2016) - 33,7 8,5 20 

Internacionais  
   

 AL-RUBEAAN et al (2015) 3,3 - - - 

 SAYAH et al(2014) - 18,2 27,8 - 

 ASSAAD-KHALIL et al (2015) - 29,3 11 - 

 HURLEY et al (2013) - 23-25 18-39 - 

*DAP: Doença arterial periférica 

Após análise dos dados, observou-se grande variação entre a presença apenas 

de neuropatia periférica e apenas de DAP, entretanto, sabe-se que que essas alterações 

estão relacionadas ao aumento do risco de aparecimento da úlcera (LAVERY et al., 

1998). Neste estudo, portanto, os pacientes com neuropatia periférica foram 
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considerados como pacientes portadores de pé diabético, pois esta definição engloba 

diabéticos com neuropatia e/ou vasculopatia e/ou deformidades osteoarticulares e/ou 

com alguma complicação do pé diabético, logo foi mais abrangente, mesmo a 

definição de pé diabético variar um pouco entre literaturas. Além disso, essa definição 

agregou também as categorias de 1-3 da classificação de risco do pé diabético, que 

classifica de 0-4 o risco do pé em evoluir para úlcera, a partir do exame físico do pé 

(LAVERY et al., 1998). Baseado na classificação, recomenda-se a conduta do 

tratamento do paciente, tais como a frequência de consultas médicas (BOULTON et 

al., 2008). Desconsiderando o risco 0, que não apresenta neuropatia, vasculopatia e 

deformidade, logo seu acompanhamento é anual e se recomenda o exame físico dos 

pés (BOULTON et al., 2008), os demais elevam o risco para ulceração (LAVERY et 

al., 1998), sendo sua conduta, portanto, diferenciada (BOULTON et al., 2008). 

O valor escolhido para o caso base, para a prevalência de pé diabético na 

população com DM, foi 9%, do artigo de VIEIRA-SANTOS et al (2008). Este estudo 

analisou os prontuários de uma população de 1.372 diabéticos (DM2) cadastrados no 

Programa Saúde da Família (PSF) de Recife, em 2005. Ele definiu a complicação 

como sendo “infecção, ulceração e ou destruição dos tecidos profundos associadas a 

anormalidades neurológicas e vários graus de doença vascular periférica nos membros 

inferiores...” e encontrou que 9% (IC 95% 7,5-10,6) da população apresentava pé 

diabético.  

Já para a análise de sensibilidade, foram utilizados o menor e maior valor 

encontrados. Para o menor valor foi utilizado 3,3% do artigo de AL-RUBEAAN et al 

(2015). AL-RUBEAAN et al (2015) realizou um estudo transversal em uma base de 

dados com 62.681 diabéticos, todos com idade igual ou superior a 25 anos, do período 

de 2000-2012, de um hospital da Arabia Saudita. Este estudo encontrou que 2.071 

diabéticos apresentavam pé diabético, que eles definiram como presença ou historia 

de úlcera ativa, gangrena ou amputação. Para o maior valor foi optado utilizar 10,6% 

do intervalo de confiança do estudo de VIEIRA-SANTOS et al (2008). 

Com o valor da frequência do pé diabético, foi possível estimar o número de 

diabéticos que apresentavam a complicação.  
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Com relação a busca na literatura para a frequência de úlceras/feridas em 

membros inferiores, foram selecionados 4 trabalhos nacionais e 10 internacionais. A 

Tabela 16 apresenta os valores encontrados e suas respetivas referências.  

Tabela 16 Artigos com dados de frequência (%) de diabéticos com úlceras e suas 

respectivas referências. 

Referências Frequência de úlceras (%) 

Nacionais  

  PNS (2013) 5,27 

   TARGINO et al (2016) 7,0 

   PARISI et al (2016) 18,6 

   FERREIRA et al (2010) 30,0 

Internacionais  

   AL-RUBEAAN et al (2015) 1,24 

   MCEWEN et al (2013) 2,9 

   DUHON et al (2015) 4,2 

   SAYAH et al (2014) 5,8 

   ASSAAD-KHALIL et al (2015) 6,1 

   DEKKER et al (2016) 7,2 

   HU et al (2014) 7,9 

   LAVERY et al (2007) 14,8 

   ABBAS et al (2005) 4-19 

 

Para o caso base foi escolhido o valor de 5,27% da PNS (IBGE-SIDRA, 

2017), considerando os dados autorreferidos presentes na pergunta “O(A) sr(a) tem ou 

teve alguma destas complicações por causa do diabetes?” (IBGE-SIDRA,2017). A 

PNS foi um inquérito nacional com base domiciliar, realizado em uma subamostra de 

25% dos setores censitários selecionados (BRASIL et al., 2010). Apesar da pergunta 

ser abrangente e o valor provavelmente conter dados inclusive de história de úlcera e 

não apenas de úlcera ativa no ano, observou-se que mesmo os trabalhos que fazem o 

levantamento das úlceras ativas, tais como ASSAAD-KHALIL et al (2015) e 

MCEWEN et al (2013), os valores eram próximos.  
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Para os valores de sensibilidade, utilizou-se como menor valor 1,24% 

proveniente de 62.681 diabéticos, dos quais 780 apresentavam história de úlcera ativa 

(AL-RUBEAAN, 2015). Para o maior valor, foi escolhido 30%, do grupo de 

FERREIRA et al (2010). O artigo de FERREIRA et al (2010) analisou 300 diabéticos 

atendidos ambulatorialmente no departamento de Ortopedia e Traumatologia do 

Hospital da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no período de 1997 a 2006, 

para tratamento de complicações do pé diabético. O grupo encontrou que 90 pacientes 

apresentavam úlcera de pressão.  

Com esses dados foi possível estimar o número de portadores do pé diabético 

que apresentaram úlcera para o caso base e sensibilidade, através da multiplicação do 

número estimado de diabéticos pela frequência de úlcera/ferida. 

A partir do número estimado de úlceras, era preciso separar quantos diabéticos 

realizavam apenas tratamento ambulatorial e quantas necessitavam de internação. 

Após revisão da literatura, poucos trabalhos foram encontrados referindo a frequência 

de úlceras tratadas com hospitalização e nenhum a nível nacional. Para o caso base 

então, o número de pacientes que realizava o manejo da úlcera em nível ambulatorial 

foi estimado a partir do cálculo: número total de pacientes com úlceras menos o 

número total de pacientes internados para tratar a úlcera atribuível ao pé diabético. Foi 

considerado como úlcera os CID L97 (úlcera dos membros inferiores não classificada 

em outra parte) e CID R02 (gangrena não classificada em outra parte), e a obtenção de 

seus valores está descrita na metodologia no tópico 4.5. Utilizou-se então o valor de 

739,3 obtido através das internações na base de dados da SIH para o ano de 2014. 

Com o número de pacientes que hospitalizam, foi possível encontrar a sua frequência 

(1,7%); e com este valor foi possível estimar a frequência de úlceras tratadas a nível 

ambulatorial (98,3%). O valor encontrado das úlceras tratadas hospitalizadas é 

próximo do valor 4,7 (IC95% 0,3-9,2%) de LAZZARINI et al (2015) (Tabela 17).  

Para o menor valor da análise de sensibilidade, foi utilizado 65,1%, 

proveniente da subtração de 34,9% (HOPKINS, 2015), que corresponderia a 

frequência de úlceras tratadas internadas, do total de 100%. HOPKINS et al (2015) 

estimou os custos associados a úlcera do pé diabético no Canadá. Eles encontraram 

que no ano de 2011, houveram 16.863 hospitalizações relacionadas a úlcera, das quais 
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5.898 apresentavam como causa de internação o diagnóstico de úlcera do pé 

diabético, relacionada ou não com gangrena (Tabela 17).  

Para a análise de sensibilidade, o maior valor foi 99,7, baseado na subtração de 

0,3% (LAZZARINI et al., 2015), que corresponde a porcentagem de úlceras tratadas 

hospitalizadas, do total 100%. LAZZARINI et al (2015) realizou uma revisão 

sistemática, no período de 1980 a 2013, em busca das prevalências de hospitalizações 

por desordens do pé (feridas, infecção e doença do pé) e fatores de risco. Optou-se por 

utilizar os valores de prevalência da doença do pé por ser mais abrangente, visto que 

foi definida pelo autor como conjunto de alterações do pé que engloba feridas, 

infecções, outras alterações severas menos comum e neuroartopatia de Charcot. 

LAZZARINI et al (2015) encontrou que a prevalência de feridas era de 2,4% (IC95% 

1,5-3,4%), para infecções de 3,4% (IC95% 0,2-6,5%) e para doença do pé de 4,7% 

(IC95% 0,3-9,2%) (Tabela 17). 

Não foi utilizado os valores do grupo de REZENDE et al (2010), apesar de ser 

um trabalho nacional, pois esses valores utilizados são da literatura internacional, 

visto que não haviam dados nacionais na época (Tabela 17). Entretanto, baseado no 

trabalho de MCLELLAN et al (2006) que estimou os gastos hospitalares por DM2 e 

encontrou que dos 93 indivíduos internados, 15% era por problemas relacionados aos 

membros inferiores, logo o valor utilizado por REZENDE et al (2010) 20-35 não 

estariam fora do esperado e por isso a escolha do valor de HOPKINS et al (2015) para 

a análise de sensibilidade. 

Tabela 17 Valores estimados de frequência de úlceras tratadas ambulatorialmente a 

partir da frequência das hospitalização.  

Referência 

Frequência de úlceras 

tratadas com internação 

(%) 

Frequência de úlceras 

tratadas sem internação * 

(%) 

Nacional   

  SIH 2014 (CID L97 e R02) 1,7 98,3 

  REZENDE et al (2010) 20-35 80-65 

Internacional   

  LAZZARINI et al (2015) 4,7 (0,3-9,2) 95,3 (99,7-90,8) 

  TAYLOR et al (2014) 30 70 
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  HOPKINS et al (2015) 34,9 65,1 

* A frequência das úlceras tratadas ambulatorialmente foi estimada a partir da 

subtração da frequência das hospitalizações do total de 100%.  

Com essa frequência, foi possível estimar o número de úlceras tratadas 

ambulatorialmente, através da multiplicação da frequência estimada pelo número total 

de úlceras.  

Com o número de pacientes com úlcera que realizam tratamento em nível 

ambulatorial, foi necessário separar as úlceras infectadas e não. Após busca na 

literatura, foram selecionados dois trabalhos nacionais e dois internacionais (Tabela 

18). Optou-se por utilizar como caso base o valor 50% (ASSUMPÇÃO et al., 2009), 

visto que o valor é proveniente de uma amostra de 130 pacientes com DM2 em 

acompanhamento no PSF, em Maceió. ASSUMPÇÃO et al (2009) classificou as 

lesões de membro inferior apresentadas pelos diabéticos de acordo com a 

classificaçãoo da Universidade do Texas para avaliar e classificar o pé diabético, 

encontrando que 1 diabético apresentou o escore 4A (pé com ulceração neuropática 

(presença de ulceração neuropática não-infectada)) e 1 o escore 5 (pé diabético 

infectado (presença de ferida infectada )). Considerando os dois pacientes com 

úlceras, estimou-se que 50% apresentou úlcera não infectada e 50% úlcera infectada.  

Para a análise de sensibilidade, foi utilizado os valores de LAVERY et al 

(2009) e ROTH-ALBIN et al (2017).  

LAVERY et al (2009) realizou um estudo com uma coorte prospectiva de 

1666 diabéticos, proveniente do Texas, Estados Unidos. Do total, 247 pacientes 

desenvolveram feridas nos pés, e destes 150 pacientes evoluíram com infecção 

associada. De todos os pacientes com infecção 30 pacientes apresentaram osteomielite 

associada. Este estudo não especificou se o tratamento das feridas foi realizado a nível 

hospitalar ou ambulatorial. Foi necessário então, estimar a frequência de úlceras 

tratadas a nível ambulatorial, a partir dos valores do estudo. Baseado no fluxograma 1, 

considerou-se que todos os pacientes com osteomielite realizaram tratamento 

hospitalar. Logo, os demais pacientes com feridas infectadas (121) teriam realizado 

tratamento ambulatorial. Considerando todos os 247 pacientes com feridas, 97 

pacientes não apresentaram infecção. A partir destas considerações, 218 pacientes 
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teriam realizado tratamento das feridas em nível ambulatorial, dos quais 97 (44,5%) 

era feridas não infectadas e 121 (55,5%) eram feridas infectadas.  

ROTH-ALBIL et al (2017) avaliou uma coorte retrospectiva de diabéticos 

com úlcera do pé diabético, de um centro especializado para tratamento ambulatorial 

do pé diabético no Canadá, por 52 semanas. Foram avaliados inicialmente 56 

pacientes, representando um total de 108 úlceras do pé diabético, destas 95 (88%) 

eram úlceras não infectadas e 13 (12%) eram úlceras infectadas.  

 Os valores do trabalho de FERREIRA et al (2010), que avaliou 300 diabéticos 

na atenção especializada (secundária), não foram utilizados para análise de 

sensibilidade, visto que todos os pacientes com infecção foram internados, logo os 

valores são referentes apenas a frequência de úlceras infectadas ou não em um 

ambulatório. FERREIRA et al (2010) encontrou que 30% dos diabéticos 

apresentavam úlceras de pressão, totalizando 110 extremidades. Após a classificação 

das úlceras com os parâmetros de Wagner (CALHOUN et al., 1988), encontrou-se 

que 9 extremidades eram lesão grau 0 (pele intacta com calosidade ou úlcera prévia), 

57 extremidades apresentavam lesão grau I (úlcera superficial rasa, não infectada) e 

44 extremidades poderiam apresentar algum grau de infecção, sendo lesão grau II 

(úlcera profunda expondo tendão ou osso com ou sem infecção superficial) e lesão 

grau III (úlcera profunda com infecção). Para encontrar a frequência de úlceras 

infectada ou não, utilizou-se apenas as lesões grau I, II e III, totalizando 101 

extremidades, das quais 56,4% eram não infectadas (grau I) e 43,6% eram infectadas 

(grau II e III). 

Tabela 18 Artigos com dados de frequência (%) de úlceras infectadas ou não tratadas 

em nível ambulatorial e suas respectivas referências. 

Referências nacionais Frequência de úlcera 

infectada (%) 

Frequência de úlcera não 

infectada (%) 

Nacional   

   ASSUMPÇÃO et al (2009) 50 50 

Internacionais   

   LAVERY et al (2009) 55,5* 44,5* 

   ROTH-ALBIN et al (2017) 12 88 

* Valor estimado a partir de dados de LAVERY et al (2009). 
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Com a frequência de úlceras infectadas tratadas ambulatoriamente, foi possível 

estimar o número de úlceras infectadas, através da multiplicação da frequência pelo 

número total de úlceras tratadas ambulatorialmente. O cálculo para o número de 

úlceras não infectadas foi o mesmo, utilizando a frequência de úlcera não infectada. 

Por fim, era importante encontrar o número de pessoas com pé diabético que 

evoluem para a amputação. Após busca na literatura sobre o tema, foram selecionados 

4 trabalhos nacionais e 7 internacionais. A Tabela 19 apresenta os valores encontrados 

e suas respetivas referências.  

Tabela 19 Artigos com dados de frequência (%) de diabéticos com amputações e suas 

respectivas referências. 

Referências Frequência de amputações (%) 

Nacional  

   PNS (2013) 1,36 

   VIEIRA-SANTOS et al (2008) 2,3 

   ASSUMPÇÃO et al (2009) 4,3 

   PARISI et al (2016) 13,7 

Internacional  

   AL-RUBEAAN et al (2015) 1,1 

   SAYAH et al (2014) 1,4 

   MCEWEN et al (2013) 1,4 

   LAVERY et al (2007) 3 

   HU et al (2014) 3,5 

   BONDOR et al (2016) 3,5 

   ASSAAD-KHALIL et al (2015) 4,4 

 

Para o caso base foi escolhido o valor de 1,36% da PNS (IBGE-SIDRA, 

2017), considerando os dados autorreferidos presentes na pergunta “O(A) sr(a) tem ou 

teve alguma destas complicações por causa do diabetes?” (IBGE-SIDRA, 2017). 

Apesar da pergunta ser abrangente e o valor refletir a frequência de amputações que 

os diabéticos sofrem durante a vida e não no ano, observou-se que o valor é próximo 

de trabalhos nacionais em nível de atenção primária (ASSUMPÇÃO et al., 2009; 
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VIEIRA-SANTOS et al., 2008), assim como dados da literatura internacional (AL-

RUBEAAN et al., 2015; MCEWEN et al., 2013; SAYAH et al., 2014). 

Para análise de sensibilidade, utilizou-se o valor (1,1%) de AL-RUBEAAN et 

al (2015), que foi encontrado após análise de 62.681 diabéticos da Arábia Saudita, dos 

quais 667 apresentavam amputação. O outro valor utilizado foi 13,7% (PARISI et al., 

2016). O estudo do grupo Brazupa (2016) avaliou 1455 diabéticos de centros 

especializados de diabetes no Brasil, no período de 2012 a 2014.  

Com a frequência de amputações, foi possível estimar o número de diabéticos 

amputados, através da multiplicação da frequência pelo número de portadores do pé 

diabético. 

A tabela 20 apresenta todos os parâmetros utilizados, sua fonte de dados, tanto 

para o caso base como para a análise de sensibilidade.  

Tabela 20 Parâmetros nacionais utilizados para o caso base e análise de sensibilidade 

para a extrapolação dos custos ambulatoriais do Pé diabético no Brasil, para o ano de 

2014. 

Parâmetros 

Caso Base Sensibilidade 

% Referência 
Menor

% 
Referência 

Maior

% 
Referência 

Prevalência de DM no país 6,2 PNS (2013) - - - - 

Prevalência de pé diabético no 

DM 
9 

VIEIRA-SANTOS 

et al (2008) 
3,3 

AL-RUBEAAN 

et al (2015) 
10,6 

VIEIRA-SANTOS 

et al (2008) 

Frequência de úlceras 5,27 PNS (2013) 1,24 
AL-RUBEAAN 

et al (2015) 
30 

FERREIRA et al 

(2010) 

Frequência de úlceras tratadas 

sem internação*  
98,3 SIH (2014) 65,2 

HOPKINS et al 

(2015) 
99,7 

LAZZARINI et al 

(2015) 

    - Frequência de úlceras não 

infectadas 
50 

ASSUMPÇÃO et al 

(2009) 
88,0 

ROTH-ALBIN et 

al (2017) 
44,5 

LAVERY et al 

(2009) 

    - Frequência de úlceras 

infectadas  
50 

ASSUMPÇÃO et al 

(2009) 
12,0 

ROTH-ALBIN et 

al 2017) 
55,5 

LAVERY et al 

(2009) 

Frequência de amputações 1,36 PNS (2013) 1,1 
AL-RUBEAAN 

et al (2015) 
13,7 PARISI et al (2016) 

* Estimada a partir da frequência de úlceras infectadas tratadas hospitalizadas.  

Com o número de diabéticos pertencente aos desfechos do fluxograma 1 e 

com os custos ambulatoriais de cada desfecho (estimados através dos casos do item 

4.4), foi possível realizar uma extrapolação dos gastos médicos diretos ambulatoriais 
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do tratamento do pé diabético em nível nacional, por meio da multiplicação entre 

esses dois valores, encontrando o custo estimado total dos pacientes portadores de pé 

diabético e de cada um dos seus possíveis desfechos.  

Carga econômica do pé diabético no Brasil – Nível hospitalar 

Os custos totais hospitalares por pé diabético no Brasil, no ano de 2014 foram 

estimados no item 4.5. Os custos totais hospitalares foram considerados como sendo a 

soma de todos os custos proporcionais ao pé diabético dos dois grupos de CIDs 

(internações que consideraram como CID principal o DM e internações que 

consideraram como CID principal as complicações crônicas relacionadas ao pé 

diabético). 

4.7 Análise de sensibilidade 

Para as estimativas dos custos ambulatoriais foi calculado o desvio padrão 

(DP), a média, o valor mínimo e máximo de cada recurso de saúde, bem como o valor 

médio, contrastado com os valores mínimo e máximo de custo.  

Para a extrapolação dos carga econômica da doença em nível ambulatorial, foi 

realizada a análise de sensibilidade através da variação dos parâmetros com dados da 

literatura nacional e internacional, contrastando com o caso base. 

4.8 Considerações éticas 

O presente estudo foi submetido à Plataforma Brasil, que é a base nacional e 

unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema de 

Comitês de Ética em Pesquisa (CEP)/ Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(Conep), como parte do projeto principal: “Estudos de Custos de doenças Crônicas no 

Brasil: Enfoque inicial em Diabetes mellitus tipo 2”. Sob o parecer 852.808, o Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas/UFG aprovou o projeto de pesquisa, 

em outubro de 2014 (Anexo 1). 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados a seguir são apresentados de modo detalhado, por custo 

ambulatorial, por custo hospitalar e por custo do Brasil.  

5.1 Resultados da estimativa do custo ambulatorial 

O painel de especialistas inicial, sugerido pela Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD), era composto por 12 especialistas. O questionário foi enviado para 

todos. O painel final foi composto por especialistas de 08 instituições, que se 

dispuseram a participar e a responder o questionário. Estes especialistas eram 

provenientes de centros especializados no cuidado com o pé diabético das regiões 

Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Os questionários foram respondidos por 

apenas uma pessoa, dos quais três eram cirurgiões vasculares e o demais eram 

endocrinologistas, com exceção do questionário respondido pelo Hospital Regional de 

Taguatinga, que participaram duas endocrinologistas, um cirurgião vascular e uma 

enfermeira.  

Dos 12 membros do painel de especialistas, 08 (67%) responderam. A tabela 

21 apresenta a caracterização dos 8 respondendores, inclusindo instituições, 

especialidades e região do país (Tabela 21).  

Tabela 21 Caracterização dos participantes do Painel de Especialistas, com 

identificação da sua região do Brasil, da sua especialidade e da sua instituição. Brasil, 

2014. 

Região do Brasil Especialidades Instituição 

Centro-Oeste 
Endocrinologista/Cirurgião 

vascular/Enfermeira 
Hospital Regional de Taguatinga 

Nordeste Endocrinologista 
Hospital Universitário Agamenon 

Magalhães  

Sudeste Endocrinologista Universidade Estadual de Campinas 

Sudeste Endocrinologista Universidade Federal de São Paulo 

Sudeste Endocrinologista Instituto Estadual de Diabetes e 
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Endocrinologia Luiz Capriglione 

Sudeste Cirurgião vascular 
Centro Municipal de Atenção 

Secundária – Vila Velha/Espírito Santo 

Sudeste Cirurgião vascular Hospital Federal do Andaraí 

Sudeste Cirurgião vascular Hospital Universitario Pedro Ernesto 

 

Para o Caso 1 (neuropatia periférica com DAP), no componente de exames de 

imagem houve uma alta frequência (87,5%) de solicitações de ultrassonografia (USG) 

de vasos. Já para a maioria dos exames laboratoriais houve uma alta concordância de 

solicitações, sendo a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e o hemograma, os 

exames solicitados por todos. Para o componente terapia medicamentosa e a equipe 

multiprofissional, houve um consenso com AAS e estatinas e acompanhamento com 

endocrinologistas, nutricionistas e cirurgiões vasculares, respectivamente. A tabela 22 

apresenta a frequência de solicitação de cada componente, sua quantidade e o custo 

por item (Tabela 22).  

Tabela 22 Frequência de solicitação de recursos de saúde para o tratamento anual do 

paciente com neuropatia periférica com DAP, por componente, quantidade e custo. 

Painel de especialistas, Brasil, 2014.  

Exames de Imagem 

Frequência de 

solicitações 
Quantidade (n) Custo (R$) * 

 

% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

USG doppler colorido de vasos 87,5 1,6 (1,1) 1-4 54,5 (34,7-138,6) 

Arteriografia digital 37,5 1,0 (0) 1-1 75,0 (75,0) 

Radiografia de pé  50 2,0 (1,4) 1-4 6,8 (3,4-13,6) 

RNM de membro inferior 37,5 1,0 (0) 1-1 100,8 (100,8) 

Eletrocardiograma 12,5 1,0 (NA) 1-1 0,6 (0,6) 

Ecocardiograma 12,5 1,0 (NA) 1-1 5,0 (5,0) 

Exames Laboratoriais 

Frequência de 

solicitações 
Quantidade (n) Custo (R$) * 

 

% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

Dosagem de glicose e de HbA1c  100 4,3 (3,13) 3-12 41,9 (29,1-116,5) 

Hemograma completo e VHS  100 2,1 (0,83) 1-3 14,5 (6,8-20,5) 

Perfil lipídico, dosagem de uréia 

e de creatinina  
87,5 2,4 (0,53) 2-3 34,2 (28,1-42,2) 

Fundoscopia 87,5 1,0 (0) 1-1 2,9 (2,9) 
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Dosagem de microalbuminuria  87,5 1,4 (0,53) 1-2 10,2 (7,1-14,2) 

Vitamina B12, TSH, T4 livre, 

sorologias para Hepatite B e C, 

VDRL, eletrólitos 

12,5 1,0 (NA) 1-1 13,0 (13,0) 

Terapia medicamentosa  

Frequência de 

solicitações 

(%) 

Medicamento por dia  

(n) 

Custo do tratamento  

(R$) 

Cilostazol 75 1,5 6,8 

AAS 100 1,5 0,6 

Sinvastatina 100 2,1 2,1 

Amitriptilina 87,5 3 1,7 

Gabapentina 75 3 10,1 

Carbamazepina. 25 3 0,9 

Tramadol 12,5 7,5 1,9 

Ácido Tióctico 12,5 1 5,5 

Pentoxifilina 12,5 2,5 1,6 

Ibuprofeno 37,5 4,5 2,4 

Capsaicína creme  12,5 1  53,8 

Equipe multiprofissional 

Frequência de 

solicitações 
Quantidade (n) Custo (R$) * 

 

% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

Endocrinologista  100 3,5 (0,8) 2-4 35,0 (20,0-40,0) 

Enfermeiro 87,5 3,6 (2,1) 1-6 19,7 (5,5-33,1) 

Nutricionista 100 2,0 (1,8) 1-6 12,6 (6,3-37,8) 

Fisioterapeuta 50 15,8 (15,6) 3-36 49,6 (9,5-113,4) 

Assistente social 62,5 1,8 (0,8) 1-3 7,1 (3,9-11,8) 

Cirurgião Vascular  100 3,0 (0,9) 2-4 30,0 (20,0-40,0) 

Min.: mínimo/Max.: máximo/ NA: não se aplica 

*Custo: (quantidade x custo unitário) 

No Caso 2 (úlcera não infectada), o exame de imagem mais solicitado foi a 

radiografia dos pés, sendo realizado uma média de 3 exames no ano. Já para os 

exames laboratoriais, houve um grande consenso na solicitação da maioria deles, 

variando em média de 1-4 exames no ano. O curativo realizado pelo paciente e o 

desbridamento ambulatorial foram os procedimentos mais indicados na terapia não 

medicamentosa e o acompanhamento com endocrinologista, enfermeiro e 

nutricionista faz parte do protocolo de todos os respondentes. A tabela 23 apresenta a 

frequência de solicitação de cada componente, sua quantidade e o custo por item 

(Tabela 23). 
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Tabela 23 Frequência de solicitação de recursos de saúde para o tratamento anual do 

paciente com úlcera não infectada, por componente, quantidade e custo. Painel de 

especialistas, Brasil, 2014.  

Exames de Imagem 
Frequência de 

solicitações 
Quantidade (n) Custo (R$)* 

 
% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

Radiografia de pé 62,5 2,6 (0,9) 2-4 11,0 (8,5-17,0) 

USG doppler colorido de vasos 25 1,0 (0) 1-1 9,9 (9,9) 

Doppler manual 12,5 1,0 (NA) 1-1 0,0 (0,0) 

RNM de membro inferior 12,5 1,0 (NA) 1-1 33,6 (33,6) 

Exames Laboratoriais 

Frequência de 

solicitações 
Quantidade (n) Custo (R$) * 

% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

Dosagem de glicose e de HbA1c  100 3,9 (3,4) 2-12 37,6 (19,4-116,5) 

Hemograma completo e VHS  100 2,4 (1,8) 1-6 16,2 (6,8-41,0) 

Perfil lipídico, dosagem de uréia 

e de creatinina  
87,5 1,7 (0,8) 1-3 24,1 (14,1-42,2) 

Fundoscopia 87,5 1,0 (0) 1-1 2,9 (2,9) 

Dosagem de microalbuminuria  87,5 1,3 (0,5) 1-2 9,1 (7,1-14,2) 

Exame de urina 87,5 2,9 (1,7) 1-6 9,3 (3,2-19,4) 

TSH 12,5 1,0 (NA) 1-1 1,1 (1,1) 

Vitamina B12, TSH, T4 livre, 

sorologias para Hepatite B e C, 

VDRL, eletrólitos  

12,5 1,0 (NA) 1-1 13,0 (13,0) 

Terapia não medicamentosa 
Frequência de 

solicitações 
Quantidade (n) Custo (R$) * 

 
% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

Observação apenas (consultas) 62,5 6,8 (4,8) 2-1 42,5 (12,5-75,0) 

Curativo realizado pelo paciente 100 117,7 (49) 40,3-153,5 0,0 (0,0) 

Curativo profissional 75 5,1 (3,4) 2,3-9,3 0,0 (0,0) 

Desbridamento ambulatorial 87,5 11,3 (6,6) 5,1-20,5 296,0 (133,7-534,7) 

Equipe multiprofissional 
Frequência de 

solicitações 
Quantidade (n) Custo (R$) * 

 
% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

Endocrinologista 100 4,9 (5,5) 1,5-18 49,4 (15-180) 

Enfermeiro 100 12,1 (15,4) 3-48 76,4 (18,9-302,4) 

Nutricionista 100 2,9 (3,8) 1-12 18,1 (6,3-75,6) 

Fisioterapeuta 62,5 8,6 (7,5) 1-20 33,9 (3,9-78,8) 

Assistente social 75 1,7 (1,0) 1-3 7,9 (4,7-14,2) 

Cirurgião Vascular 75 2,8 (2,8) 1-8 21,3 (7,5-60,0) 

Min.: mínimo/Max.: máximo/ NA: não se aplica 
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*Custo: (quantidade x custo unitário) 

O Caso 3 (úlcera infectada) apresentou uma vasta variedade de exames de 

imagem solicitados e novamente, um grande número dos exames laboratoriais foi 

solicitado pela grande maioria. A antibioticoterapia foi variada, sendo a amoxicilina 

com clavulanato a medicação de maior escolha. No componente da terapia não 

medicamentosa não houve nenhum item de consenso absoluto, entretanto na equipe 

multiprofissional, houve consenso com relação ao endocrinologista e o enfermeiro 

(Vide tabela 24). 

Tabela 24 Frequência de solicitação de recursos de saúde para o tratamento anual do 

paciente com úlcera infectada, por componente, quantidade e custo. Painel de 

especialistas, Brasil, 2014.  

Exames de Imagem 
Frequência de 

solicitações 
Quantidade (n) Custo (R$) * 

 
% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

Radiografia de pé 100 4,1 (3,6) 1-12 28,0 (6,8-81,4) 

RNM 100 1,3 (0,5) 1-2 335,9 (268,8-537,5) 

Cintilografia de articulações e/ou 

extremidades e/ou ossos 
25 1,0 (0) 1-1 45,1 (45,1) 

Doppler manual 12,5 3,0 (NA) 3-3 0,0 (0,0) 

PET CT 12,5 1,0 (NA) 1-1 0,0 (0,0) 

USG doppler colorido de vasos 50 1,0 (0) 1-1 19,8 (19,8) 

Arteriografia digital 37,5 1,0 (0) 1-1 75,0 (75,0) 

Arteriografia de membro  12,5 1,0 (NA) 1-1 22,4 (22,4) 

TC de articulações do membro  12,5 1,0 (NA) 1-1 10,8 (10,8) 

Exames Laboratoriais 
Frequência de 

solicitações 
Quantidade (n) Custo (R$) * 

 
% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

Dosagem de glicose e de HbA1c  100 5,4 (4,4) 3-16 52,2 (29,1-155,4) 

Hemograma completo e VHS  100 4,0 (1,3) 3-6 27,4 (20,5-41,0) 

Perfil lipídico, dosagem de uréia e 

de creatinina  
87,5 2,9 (0,9) 2-4 40,2 (28,1-56,3) 

Fundoscopia 87,5 1,3 (0,5) 1-2 3,8 (2,9-5,9) 

Clearance de creatinina e 

dosagem de microalbuminuria 
87,5 2,4 (0,9) 1-4 24,0 (10,2-40,7) 

Cultura 87,5 1,9 (0,7) 1-3 32,6 (17,6-52,7) 

Exame de urina 87,5 4,0 (1,3) 1-4 9,3 (3,2-13,0) 

Hepatograma, eletrólitos, TSH, 

Vitamina B12, ECG, sorologia 
12,5 1,0 (NA) 0,00 13,3 (13,3) 
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para Hepatite B e C, VDRL 

Terapia medicamentosa  
Frequência de 

solicitações (%) 

Medicamento por dia  

(n) 

Custo do tratamento 

(R$) 

Amoxicilina com clavulanato 62,5 3 0,8 

Ciprofloxacina e clindamicina 50 2 e 4 0,2 

Clindamicina 12,5 4 0,4 

Cefalexina 25 3 0,2 

Sulfadiazina de prata 12,5 
 

5,2 

Ciprofloxacina 12,5 2 0,1 

Azitromicina 12,5 1 0,1 

Terapia não medicamentosa 
Frequência de 

solicitações 
Quantidade (n) Custo (R$) * 

 
% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

Curativo realizado pelo paciente 62,5 28,1 (12,7) 9,5-45 0,0 (0,0) 

Curativo profissional 75 42,3 (53,4) 0-146,5 1028,4 (0-3560,0) 

Desbridamento ambulatorial 75 16,3 (4,0) 9,77-19,53 364,5 (218,7-437,4) 

Desbridamento cirúrgico 87,5 - - 0,0 (0,0) 

Angioplastia c/ ou s/ stent 12,5 1,0 (NA) 1-1 0,0 (0,0) 

Cadeira de rodas ou muleta 12,5 1,0 (NA) 1-1 39,1 (39,1) 

Calçado especial (par) 37,5 1,0 (0) 1-1 157,2 (157,2) 

Palmilha especial (par) 12,5 1,0 (NA) 1-1 21,3 (21,3) 

Equipe multiprofissional 
Frequência de 

solicitações 
Quantidade (n) Custo (R$) * 

 
% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

Endocrinologista 100 6,8v(4,8) 4-18 67,5 (40-180) 

Infectologista 75 3,8 (4,2) 1-12 28,1 (7,5-90,0) 

Ortopedista 75 2,5 (2,1) 1-6 18,8 (7,5-45,0) 

Cirurgião Vascular 87,5 4,4 (2,0) 2-8 38,8 (17,5-70,0) 

Psicólogo 50 14,5 (22,4) 2-48 45,7 (6,3-151,2) 

Enfermeiro 100 31,5 (30,9) 8-96 198,5 (50,4-604,8) 

Nutricionista 87,5 3,6 (4,1) 1-12 19,7 (5,5-66,2) 

Fisioterapeuta 75 9,0 (7,0) 2-20 42,5 (9,5-94,5) 

Assistente social 62,5 2,4 (1,1) 1-4 9,5 (3,9-15,8) 

Min.: mínimo/Max.: máximo/ NA: não se aplica 

*Custo: (quantidade x custo unitário) 

 No Caso 4 (seguimento pós amputação), a quantidade de exames de imagem 

variou entre 1 a 3 por ano, sendo a radiografia o exame mais solicitado. Nos exames 

laboratoriais, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, o hemograma, os 

marcadores inflamatórios, o perfil lipídico, a ureia e a creatinina foram exames 
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solicitados por todos os respondentes. Não houve concordância absoluta entre a 

terapia medicamentosa, a terapia não medicamentosa e a equipe multiprofissional, 

mas a maioria dos itens da equipe multiprofissional apresentou uma frequência 

elevada. A tabela 25 contém a frequência de solicitação de cada componente, sua 

quantidade e o custo. 

Tabela 25 Frequência de solicitação de recursos de saúde para o tratamento anual do 

paciente de seguimento pós amputação, por componente, quantidade e custo. Painel 

de especialistas, Brasil, 2014.  

Exames de Imagem 
Frequência de 

solicitações 
Quantidade (n) Custo (R$) * 

 
% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

Radiografia dos membros inferiores 62,5 2,8 (1,3) 1-4 16,3 (5,8-23,2) 

RNM 50 1,5 (0,6) 1-2 201,6 (134,3-268,8) 

USG doppler colorido de vasos 50 1,0 (0) 1-1 19,8 (19,8) 

Doppler manual 12,5 2,0 (NA) 2-2 0,0 (0,0) 

Arteriografia 12,5 1,0 (NA) 1-1 22,4 (22,4) 

Exames Laboratoriais 
Frequência de 

solicitações 
Quantidade (n) Custo (R$) * 

 
% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

Dosagem de glicose e de HbA1c  100 4,3 (1,1) 3-6 41,9 (29,1-58,3) 

Hemograma completo e VHS  100 2,8 (1,6) 1-6 18,8 (6,8-41,0) 

Exame de urina 62,5 2,6 (1,1) 1-4 6,0 (2,3-9,3) 

Perfil lipídico, dosagem de uréia e de 

creatinina 
100 3,0 (1,4) 2-6 48,2 (32,2-96,5) 

Fundoscopia 87,5 1,3 (0,5) 1-2 3,8 (2,9-5,9) 

Dosagem de microalbuminuria 62,5 2,0 (0,7) 1-3 10,2 (5,1-15,2) 

Clearance de creatinina 12,5 1,0 (NA) 1-1 0,4 (0,4) 

Hepatograma, eletrólitos, TSH, 

Vitamina B12, ECG, sorologia para 

Hepatite B e C, VDRL 

12,5 1,0 (NA) 1-1 13,3 (13,3) 

Terapia medicamentosa  
Frequência de 

solicitações (%) 

Medicamento por dia 

 (n) 

Custo do tratamento 

(R$) 

Amitriptilina 50 3 1,0 

Gabapentina 37,5 3 5,1 

AAS 25 1,5 0,1 

Sinvastatina 12,5 2,1 0,3 

Cilostazol 25 1,5 2,3 

Duloxetina 12,5 1 5,0 

Pregabalina 12,5 2 4,9 
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Terapia não medicamentosa 
Frequência de 

solicitações  
Quantidade (n) Custo (R$) * 

 
% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

Calçado especial (par) 50 1,0 (0) 1-1 209,6 (209,6) 

Palmilha especial (par) 12,5 1,0 (NA) 1-1 21,3 (21,3) 

Equipe multiprofissional 
Frequência de 

solicitações  
Quantidade (n) Custo (R$) * 

 
% Média (dP) Min.-Max. Média (min.-max) 

Endocrinologista 87,5 3,6 (1,3) 2-6 31,3 (17,5-52,5) 

Ortopedista 87,5 2,1 (1,8) 1-6 18,8 (8,8-52,5) 

Cirurgião Vascular 87,5 3,9 (2,5) 1-8 33,8 (8,8-70,0) 

Psicólogo 87,5 13,2 (19,5) 2-48 72,8 (11,0-264,6) 

Enfermeiro 87,5 19,9 (19,6) 3-48 109,5 (16,5-264,6) 

Nutricionista 87,5 3,9 (4,1) 1-12 21,3 (5,5-66,2) 

Fisioterapeuta 75 14,3 (8,2) 4-24 67,7 (18,9-113,4) 

Assistente social 62,5 2,8 (1,3) 1-4 11,0 (3,9-15,8) 

Terapeuta ocupacional 50 9,5 (9,7) 4-24 29,9 (12,6-75,6) 

Min.: mínimo/Max.: máximo/ NA: não se aplica 

*Custo: (quantidade x custo unitário) 

Para os custos ambulatoriais estimados através dos casos hipotéticos, o valor 

médio total de todos os casos foi de R$ 5.272,12; sendo que o valor poderia variar 

entre R$ 2025,62-8518,63, considerando o desvio padrão. Os custos para o Caso 1 

(neuropatia periférica com DAP) foram R$ 648,85 (465,59-832,12); para o Caso 2 

(úlcera não infectada) foram R$ 713,30 (211,73-1214,86); para o Caso 3 (úlcera 

infectada) foram R$ 2909,91 (846,32-4973,51) e para o Caso 4 (seguimento pós 

amputação) foram R$ 1048,84 (550,76-1546,92). (Tabela 26).  

Tabela 26 Custos anuais do tratamento ambulatorial do pé diabético para quatro casos 

clínicos típicos por componente, no SUS, em reais, 2014. 

Componentes 

Neuropatia periférica 

com DAP 

Úlcera não 

infectada 
Úlcera infectada 

Seguimento pós 

amputação 

R$ (±DP) R$ (±DP) R$ (±DP) R$ (±DP) 

Exames 

complementares 
    

Imagem 
242,65 

(44,08) 

54,51 

(3,79) 

537,07 

(148,57) 

260,05 

(85,15) 

Laboratoriais 
116,64 

(47,39) 

113,41 

(64,63) 

202,72 

(91,49) 

142,66 

(51,89) 

Terapia 87,45 - 6,89 18,66 
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Medicamentosa 

Terapia Não 

Medicamentosa 
- 

338,52 

(202,08) 

1610,53 

(1386,31) 

230,89 

(230,89) 

Equipe 

multiprofissional 

153,99 

(91,79) 

206,86 

(231,08) 

468,91 

(437,22) 

395,92 

(361,04) 

Total 
600,73 

(183,26) 

713,30 

(501,57) 

2826,12 

(2063,59) 

1048,18 

(498,08) 

 

O componente mais utilizado variou conforme a complexidade do caso. No 

Caso 1 (neuropatia periférica com DAP), o componente de maior custo foram os 

exames complementares (59,8% do total), especialmente os exames de imagem 

(40,39% do total), já no Caso 2 (úlcera não infectada) e Caso 3 (úlcera infectada), o 

componente de maior custo foi a terapia não medicamentosa, representando 47,5% e 

57%, respectivamente. Por fim, para o Caso 4 (seguimento pós amputação), o 

componente de maior custo foi a equipe multiprofissional (38% do total) (Tabela 27).  

Tabela 27 Custos medios anuais do tratamento ambulatorial do pé diabético para 

quatro casos clínicos típicos em reais (R$), dólar americano (USD) e dólar 

internacional (Int $), no SUS, em 2014. 

Casos clínicos 
Custo por caso 

R$ (±DP) USD(±DP) Int $(±DP) 

Neuropatia periférica com DAP 600,7(±183,3) 225.8(±68.9) 343.7(±104.9) 

Úlcera não infectada 713,3(±501,6) 268.2(±188.6) 408.1(±287.0) 

Úlcera infectada 2.826,1(±2063,6) 1,062.5(±775.8) 1.617.1(±1,180.8) 

Seguimento pós amputação 1.048,2(±498,1) 394.1(±187,3) 599.8(±285.0) 

 

Foram encontrados para o caso de neuropatia periférica com DAP o valor em 

USD 225,84 (Int$ 343,73), para a úlcera não infectada USD 268,16 (Int$ 408,14), 

para a úlcera infectada USD 1.062,45 (Int$ 1.617,05) e para o seguimento pós 

amputação USD 394,05 (Int$ 599,75).  

5.2  Resultados da estimativa do custo hospitalar  

A tabela 28 apresenta os valores brutos de hospitalizações para os CIDs 

relacionados ao pé diabético. Observa-se que nestes valores a principal causa de 
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internação entre os CIDs de diabetes foi o diabetes não especificado e entre as 

complicações crônicas foi a gangrena não classificada em outra parte. O número 

de casos não associados a óbito foi maior que as hospitalizações associadas a 

óbito.  

Tabela 28 Números brutos de hospitalizações para o pé diabético, pelo SUS, 

estratificados por CID e pela associação ou não com óbito. Brasil, SIH, 2014. 

CIDs do pé diabético 
Óbitos Sem óbito Total 

 (n) %  (n) % (n) % 

E10 Diabetes mellitus insulino dependente  1.899  22,5  41.085   19,1  42.984  19,3 

E11 Diabetes mellitus não-insulino-dependente  575  6,8  12.543   5,8   13.118  5,9 

E13 Outros tipos especificados de diabetes mellitus 438 5,2 9.347  4,4 9.785 4,4 

E14 Diabetes não especificado  3.274  38,8  69.062   32,2   72.336  32,4 

L97 Úlcera dos membros inferiores não classificada 

em outra parte  603  7,2  32.419   15,1   33.022  14,8 

R02 Gangrena não classificada em outra parte  1.224  14,5  26.756   12,5   27.980  12,5 

G57 Mononeuropatias dos membros inferiores  13  0,2  256   0,1   269  0,1 

G59.0 Mononeuropatia diabética  -   0,0  5   0,0   5  0,0 

G63 Polineuropatia em doenças classificadas em 

outra parte  39  0,5  2.530   1,2   2.569  1,2 

M86 Osteomielite  176  2,1  15.501   7,2   15.677  7,0 

M87.3 Outras osteonecroses secundárias  4  0,0  471   0,2   475  0,2 

M87.8 Outras osteonecroses  12  0,1  322   0,1   334  0,1 

M87.9 Osteonecrose não especificada  1  0,0  450   0,2   451  0,2 

S88 Amputação traumática da perna  107  1,3  988   0,5   1.095  0,5 

S98 Amputação traumática do tornozelo e do pé  68  0,8  2.952   1,4   3.020  1,4 

Total  7.995  100  205.340   100  213.335  100 

 

A tabela 29 apresenta os valores brutos de custo das internações, estratificados 

por CID e por óbito ou não, obtidos da SIH. Apesar das hospitalizações associadas a 

óbito apresentarem um custo médio por paciente maior, no custo total elas 

influenciaram menos que as internações sem óbito, visto que o número destas foi bem 

maior. O custo bruto médio total por paciente, ponderado por todas as causas, foi de 

R$ 1.490,02; já o custo da internação associada ao óbito foi R$ 2.863,96 e a sem óbito 

foi R$ 1.445,80. 

 

 

http://www.medicinanet.com.br/cid10/2069/m86_osteomielite.htm
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Tabela 29 Valores brutos dos custos das hospitalizações para o pé diabético, pelo 

SUS, estratificados por CID e pela associação ou não com óbito. Brasil, SIH, 2014. 

CIDs do pé diabético 

Custo total (R$) Custo médio (R$) 

Óbito Sem óbito Óbito 
Sem 

óbito 
Total 

E10 Diabetes mellitus insulino dependente 2.952.782,76 30.896.525,35 1554,91 752,01 787,49 

E11 Diabetes mellitus não-insulino-

dependente 
772.236,42 7.116.095,72 1343,02 567,34 601,34 

E13 Outros tipos especificados de 

diabetes mellitus 
813.795,34 5.242.841,91 1857,98 560,91 618,97 

E14 Diabetes não especificado 3.872.852,01 36.940.686,65 1182,91 534,89 564,22 

L97 Úlcera dos membros inferiores não 

classificada em outra parte 
1.665.775,59 28.783.961,54 2.762,48 887,87 922,10 

R02 Gangrena não classificada em outra 

parte 
3.908.300,57 28.806.818,60 3.193,06 1.076,65 1.169,23 

G57 Mononeuropatias dos membros 

inferiores 
34.987,04 199.531,88 2.691,31 779,42 871,82 

G59.0 Mononeuropatia diabética - 1.429,42  285,88 285,88 

G63 Polineuropatia em doenças 

classificadas em outra parte 
85.431,41 1.631.544,61 2.190,55 644,88 668,34 

M86 Osteomielite 796.567,02 14.385.859,79 4.525,95 928,06 968,45 

M87.3 Outras osteonecroses secundárias 18.879,69 2.231.367,05 4.719,92 4.737,51 4.737,36 

M87.8 Outras osteonecroses 66.387,49 1.411.231,21 5.532,29 4.382,71 4.424,01 

M87.9 Osteonecrose não especificada 1.775,94 1.059.690,88 1.775,94 2.354,87 2.353,58 

S88 Amputação traumática da perna 351.077,65 1.669.388,83 3.281,10 1.689,66 1.845,17 

S98 Amputação traumática do tornozelo e 

do pé 
168.509,69 1.828.421,92 2.478,08 619,38 661,24 

Total 14.695.563,28 156.962.553,45 2.863,96 1.445,80 1.490,02 

As tabelas 30, 31, 32 e 33 apresentam todas as internações por CIDs de 

diabetes (E10, E11, E13 e E14) estratificadas pelos procedimentos relacionados a 

causa de internação. De modo geral, os quatro CIDs apresentam procedimentos muito 

parecidos, diferenciando na quantidade e em algumas particularidades de cada CID. O 

procedimento com maior custo foi o tratamento de diabetes mellitus para todos os 

CIDs.  

 

 

http://www.medicinanet.com.br/cid10/2069/m86_osteomielite.htm
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Tabela 30 Hospitalizações pelo CID E10 (CID-10) de Diabetes mellitus insulino 

dependente, estratificados pelo procedimento principal relacionado a causa de 

internação. Brasil, SIH, 2014. 

Procedimento SIGTAP 
Quantidade 

(n) 
Valor (R$) 

0301050074 Internação domiciliar 31 19.605,55 

0301060010 Diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica pediátrica 101 5.501,03 

0301060070 Diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica cirúrgica 38 1.995,23 

0301060088 Diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica médica 705 68.789,31 

0303030038 Tratamento de Diabetes Mellitus 34.299 20.673.622,31 

0303060263 Tratamento de pé diabético complicado 4.542 2.389.936,32 

0407040161 Laparatomia exploradora 6 15.540,04 

0408050012 Amputação/desarticulação de membros inferiores 947 1.783.203,97 

0408050020 Amputação/desarticulação de pé e tarso 545 366.393,26 

0408050330 Revisão cirúrgica de coto de amputação em membro inferior (exceto 

dedos do pé) 
52 36.828,52 

0408060042 Amputação /desarticulação de dedo 1.185 776.133,73 

0408060425 Revisão cirúrgica de coto de amputação dos dedos  31 8.163,50 

0414020413 Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais 10 4.098,89 

0415010012 Tratamento com cirurgias múltiplas 140 227.500,12 

0415020034 Outros procedimenos com cirurgias sequenciais 43 57.309,71 

0415030013 Tratamento cirúrgico em politraumatizado 3 3.519,59 

0505020076 Transplante de pâncreas 20 886.293,85 

0505020114 Transplante simultâneo de pancreas e rim 102 6.138.768,22 

0506020045 Tratamento de intercorrência pós-transplante intercorrências pós-

transplante de órgnaos/células-tronco hematopoéticas 
135 284.792,67 

0506020053 Tratamento de intercorrência pós-transplante de rim – pós transplante 

crítico 
17 24.100,52 

0506020061 Tratamento de intercorrência pós-transplante de curacao – pós 

transplante crítico 
4 5.382,83 

0506020088 Tratamento de intercorrência pós-transplante simultâneo de 

rim/pancreas isolado  
10 20.657,87 

0506020096 Tratamento de intercorrência pós-transplante de fígado –pós 

transplante crítico 
18 51.171,07 

Total 42.984 33.849.308,11 

 

Tabela 31 Hospitalizações pelo CID E11 (CID-10) de Diabetes mellitus insulino não 

dependente, estratificados pelo procedimento principal relacionado a causa de 

internação. Brasil, SIH, 2014. 

Procedimento SIGTAP 
Quantidade 

(n) 
Valor (R$) 

0301050074 Internação domiciliar 45  33.159,28  

0301060010 Diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica pediátrica 7  416,70  
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0301060070 Diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica cirúrgica 18  1.540,46  

0301060088 Diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica médica 265  16.079,87  

0303030038 Tratamento de Diabetes Mellitus 10.622 5.954.958,12  

0303060263 Tratamento de pé diabético complicado 1.053  609.220,94  

0408050012 Amputação/desarticulação de membros inferiores 371  767.122,49  

0408050020 Amputação/desarticulação de pé e tarso 230  132.670,73  

0408050330 Revisão cirúrgica de coto de amputação em membro inferior (exceto 

dedos do pé) 
29  14.347,35  

0408060042 Amputação /desarticulação de dedo 401  261.099,11  

0408060425 Revisão cirúrgica de coto de amputação dos dedos  7  2.711,14  

0414020413 Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais 7  2.448,38  

0415010012 Tratamento com cirurgias múltiplas 49  71.188,69  

0415020034 Outros procedimenos com cirurgias sequenciais 14  21.368,88  

Total 13.118 
 

7.888.332,14  

 

Tabela 32 Hospitalizações pelo CID E13 (CID-10) de Outros tipos especificados de 

Diabetes mellitus, estratificados pelo procedimento principal relacionado a causa de 

internação. Brasil, SIH, 2014. 

Procedimento SIGTAP Quantidade 

(n) 
Valor (R$) 

0301050074 Internação domiciliar 27  12.402,81  

0301060010 Diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica pediátrica 9  958,50  

0301060070 Diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica cirúrgica 5  234,30  

0301060088 Diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica médica 125  6.814,71  

0303030038 Tratamento de Diabetes Mellitus 7.076  4.079.372,86  

0303060263 Tratamento de pé diabético complicado 1.625  840.412,21  

0408050012 Amputação/desarticulação de membros inferiores 355  715.044,22  

0408050020 Amputação/desarticulação de pé e tarso 167  98.033,63  

0408050330 Revisão cirúrgica de coto de amputação em membro inferior (exceto 

dedos do pé) 
16  5.759,53  

0408060042 Amputação /desarticulação de dedo 307  195.402,45  

0408060425 Revisão cirúrgica de coto de amputação dos dedos  13  3.573,82  

0414020413 Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais 2  985,02  

0415010012 Tratamento com cirurgias múltiplas 43  77.701,33  

0415020034 Outros procedimenos com cirurgias sequenciais 13  17.831,49  

0415030013 Tratamento cirúrgico em politraumatizado 2  2.110,37  

Total 9.785  6.056.637,25  
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Tabela 33 Hospitalizações pelo CID E14 (CID-10) de Diabetes mellitus insulino não 

dependente, estratificados pelo procedimento principal relacionado a causa de 

internação. Brasil, SIH, 2014. 

Procedimento SIGTAP Quantidade 

(n) 
Valor (R$) 

0301050074 Internação domiciliar  654  
 446.246,79  

0301060010 Diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica pediátrica  88  
 4.752,15  

0301060070 Diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica cirúrgica  59  
 3.037,72  

0301060088 Diagnóstico e/ou atendimento de urgência em clínica médica  1.340  
 74.030,67  

0303030038 Tratamento de Diabetes Mellitus  59.428  
 31.339.707,46  

0303060263 Tratamento de pé diabético complicado  5.774  
 3.112.221,29  

0407040161 Laparatomia exploradora  1  
 2.732,61  

0408050012 Amputação/desarticulação de membros inferiores  1.645  
 3.100.271,54  

0408050020 Amputação/desarticulação de pé e tarso  878  
 530.134,57  

0408050330 Revisão cirúrgica de coto de amputação em membro inferior 

(exceto dedos do pé)  112  
 85.118,74  

0408060042 Amputação /desarticulação de dedo  1.924  
 1.438.373,24  

0408060425 Revisão cirúrgica de coto de amputação dos dedos   35  
 19.306,31  

0414020413 Tratamento odontológico para pacientes com necessidades 

especiais  6  
 2.113,51  

0415010012 Tratamento com cirurgias múltiplas  221  
 375.281,12  

0415020034 Outros procedimenos com cirurgias sequenciais  61  
 82.126,92  

0415030013 Tratamento cirúrgico em politraumatizado  6  
 4.955,28  

0506020010 Intercorrência pós transplante alogênico de células-tronco 

hematopoéticas – não aparentado  3  
 2.691,65  

0506020045 Tratamento de intercorrência pós-transplante intercorrências pós-

transplante de órgnaos/células-tronco hematopoéticas  101  
 190.437,09  

Total  72.336  
 40.813.538,66  

 

Durante todo o período de 2014, foram internados 22.244 pacientes para todos 

os CIDs de Diabetes Mellitus (CID E10, E11, E13 e E14) com procedimentos 

relacionados ao pé diabético. A maioria das internações, para todos os quatro CIDs foi 

relacionada ao procedimento “tratamento de pé diabético complicado”, representando 

pelo menos 50% do total. O segundo procedimento mais comum foi a amputação, 

sendo que a amputação de dedos variou de 12,4-19,2% do total, já a amputação de pé 

e tarso variou entre 6,7-11% do total e a amputação de membro inferior 13-17,7% do 

total. Houve um maior número de internações por pé diabético pelo CID E14 

(Diabetes mellitus não especificado).  
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Tabela 34 Número de hospitalizações por pé diabético, pelos CID E10, E11, E13 e 

E14 (CID-10), estratificados pelo procedimento principal relacionado a causa de 

internação. Brasil, SIH, 2014. 

Procedimento SIGTAP 
CID E10  CID E11  CID E13 CID E14 

(n) % (n) %  (n) %  (n) % 

Tratamento de pé diabético complicado 4.542 62,2 1.053 50,4 1.625 65,4 5.774 55,7 

Amputação/desarticulação de membros 

inferiores 
947 13,0 371 17,7 355 14,3 1.645 15,9 

Amputação/desarticulação de pé e tarso 545 7,5 230 11,0 167 6,7 878 8,5 

Revisão cirúrgica de coto de amputação 

em membro inferior (exceto dedos do 

pé) 

52 0,7 29 1,4 16 0,6 112 1,1 

Amputação /desarticulação de dedo 1.185 16,2 401 19,2 307 12,4 1.924 18,6 

Revisão cirúrgica de coto de amputação 

dos dedos  
31 0,4 7 0,3 13 0,5 35 0,3 

Total 7.302 100,0 2.091 100,0 2.483 100,0 10.368 100,0 

Com relação aos custos das hospitalizações relacionadas ao pé diabético dos 

CIDs E10, E11, E13 e E14, observa-se que o valor total foi R$ 17.291.482,61 para o 

ano de 2014. Os principais procedimentos foram “tratamento de pé diabético 

complicado”, representando cerca de 34,1-45,2% dos custos totais e 

“amputação/desarticulação de membros inferiores”, representando cerca de 33,3-

42,9% dos custos totais. Outro procedimento que também foi expressivo foi 

“amputação/desarticulação de dedo”. Dentro os CIDs, o CID E14 (Diabetes mellitus 

não especificado) apresentou o maior custo (Tabela 35).  

Tabela 35 Custo das hospitalizações por pé diabético, pelos CID E10, E11, E13 e E14 

(CID-10), estratificados pelo procedimento principal relacionado a causa de 

internação. Brasil, SIH, 2014. 

Procedimento SIGTAP 
E10 E11 E13 E14 

(R$) %  (R$) % (R$) % (R$) % 

Tratamento de pé diabético 

complicado 
2.389.936,3 44,6 609.220,9 34,1  840.412,2   45,2  3.112.221,3 37,6 

Amputação/desarticulação de 

membros inferiores 
1.783.204,0 33,3 767.122,5 42,9  715.044,2   38,5  3.100.271,5 37,4 

Amputação/desarticulação de pé 

e tarso 
366.393,3 6,8 132.670,7 7,4  98.033,6   5,3  530.134,6 6,4 

Revisão cirúrgica de coto de 

amputação em membro inferior 

(exceto dedos do pé) 

36.828,5 0,7 14.347,4 0,8  5.759,5   0,3  85.118,7 1,0 
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Amputação /desarticulação de 

dedo 
776.133,7 14,5 261.099,1 14,6  195.402,5   10,5  1.438.373,2 17,4 

Revisão cirúrgica de coto de 

amputação dos dedos  
8.163,5 0,2 2.711,1 0,2  3.573,8   0,2  19.306,3 0,2 

Total 5.360.659,3 100 1.787.171,7 100  1.858.225,8   100 8.285.425,6 100 

 

O maior número de internações ocorreu pelo procedimento “tratamento do pé 

diabético complicado”, assim como os maiores gastos. Entretanto, se considerar todas 

as amputações, estas apresentaram o maior gasto, sendo que as amputações de 

membros inferiores sozinhas apresentaram um significativo custo, muito próximo do 

tratamento de pé diabético complicado. Ao avaliar os gastos unitários por 

procedimento, observou-se que o procedimento “revisão cirúrgica de coto de 

amputação dos dedos” apresentou o menor valor R$ 392,5, já o procedimento 

“amputação/desarticulação de membros inferiores” foi o de maior valor R$ 1.918,5. O 

custo médio para um paciente, ponderado para todos os CIDs de diabetes e os 

procedimentos, foi de R$ 777,4 (Tabela 36).  

Tabela 36 Número total de hospitalizações e custo por pé diabético pé diabético, pelos 

CID E10, E11, E13 e E14 (CID-10), estratificados pelo procedimento principal 

relacionado a causa de internação. Brasil, SIH, 2014. 

Procedimento SIGTAP Quantidade (n) Custo (R$) 
Custo 

Unitário (R$) 

Tratamento de pé diabético complicado 12.994 6.951.790,76 535,0 

Amputação/desarticulação de membros inferiores 3.318 6.365.642,22 1.918,5 

Amputação/desarticulação de pé e tarso 1.820 1.127.232,19 619,4 

Revisão cirúrgica de coto de amputação em 

membro inferior (exceto dedos do pé) 
209 142.054,1 679,7 

Amputação /desarticulação de dedo 3.817 2.47671.008,5 699,8 

Revisão cirúrgica de coto de amputação dos dedos  86 33.754,8 392,5 

Total 22.244 17.291.482,6 777,4 

 

O número total de internações por CIDs de complicações crônicas 

relacionadas ao pé diabético foi 28.133 pessoas. O principal CID relacionado a 
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hospitalização foi o R02 “ gangrena não especificada em outra parte”. Entretanto os 

CIDs de úlcera e osteomielite também foram expressivos (Tabela 37).  

Dentre o número de internações associados a óbitos, nota-se que os CIDs de 

gangrena, osteomielite e úlcera forma os principais, representando 74,4%, 7,2% e 

7,1%, respectivamente. Já para as internações não associadas a óbitos, além do CID 

de gangrena (54,2%), o CID de osteomielite (21,2%) apresentou um valor um pouco 

mais expressivo que os demais. Os CIDs como osteonecrose e neuropatias 

representaram até 1% das causas de internação (Tabela 37).  

Considerando as duas principais complicações do pé diabético: úlcera e 

amputação, os resultados mostram que a frequência de internações por úlceras (como 

causa principal) representou de 7,1-12,8% das causas de internação por pé diabético, 

já as amputações são frequentes em internações associadas ou não a óbitos, 

representando 9-9,9% de todas as internações (Tabela 37).  

Tabela 37 Quantidade e frequência de pacientes internados por CID de complicações 

crônicas relacionadas ao pé diabético e pela presença ou não de óbitos, em 2014, na 

base do SIH. Brasil, 2014. 

CIDs do pé diabético 
Óbitos Sem óbito Total 

(n) %  (n) %  (n) % 

L97 Úlcera dos membros inferiores não 

classificada em outra parte 64,7  7,1   3.481   12,8   3.545   12,6  

R02 Gangrena não classificada em outra parte 
674,5  74,4   14.745   54,2  

 

15.419   54,8  

G57 Mononeuropatias dos membros inferiores 1,4  0,2   27   0,1   29   0,1  

G59.0 Mononeuropatia diabética -  -    5   0,0   5   0,0  

G63 Polineuropatia em doenças classificadas em 

outra parte 4,2  0,5   272   1,0   276   1,0  

M86 Osteomielite 65,7  7,2   5.784   21,2   5.849   20,8  

M87.3 Outras osteonecroses secundárias 1,5  0,2   176   0,6   177   0,6  

M87.8 Outras osteonecroses 4,5  0,5   120   0,4   125   0,4  

M87.9 Osteonecrose não especificada 0,4  0,0   168   0,6   168   0,6  

S88 Amputação traumática da perna 42,9  4,7   396   1,5   439   1,6  

S98 Amputação traumática do tornozelo e do pé 47,3  5,2   2.052   7,5   2.100   7,5  

Total 907,1  100  27.226  100 28.133   100 

O custo total para todas as internações por CID de complicações crônicas 

relacionadas ao pé diabético, no ano de 2014, foi R$ 31.159.651,13. Destes custos, a 

principal causa de foi gangrena (57,9%). O custo para hospitalizações associadas ao 

óbito foi de R$ 2.933.240,74. Observou-se que dentre os custos médios de cada CID, 

http://www.medicinanet.com.br/cid10/2069/m86_osteomielite.htm
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a internação por osteonecrose apresentou os maiores gastos, apesar de ter influenciado 

pouco no número de internações (Tabela 38).  

O custo médio de um paciente internado por pé diabético, ponderado para 

todos os CIDs de complicações crônicas relacionadas ao pé diabético, foi de R$ 

1.049,59. Já o custo médio estimado para um paciente, considerando apenas as 

internações com óbito, e ponderando para todos os mesmos CIDs, foi de R$ 3.158,74 

e o custo médio considerando apenas as internações sem óbito foi de R$ 992,25 

(Tabela 38). 

Observa-se que os custos médios por CID são maiores quando associados a 

óbito, sendo na maioria das vezes de 2-3 vezes maiores, com exceção do CID 

osteonecrose não especificada, no qual o valor sem óbito foi de R$ 2.354,87, 

enquanto que a internação com óbito custou em torno de R$ 1.775,94 (Tabela 38).  

Os custos de uma hospitalização por uma amputação maior (perna) foram 

maiores que os de uma amputação menor (tornozelo e pé), R$ 1.845,17 e R$ 661,24, 

respectivamente. Já os custos para o tratamento de uma úlcera (R$ 922,10) foram 

maiores que os de uma amputação menor (R$ 661,24) (Tabela 38). 

Tabela 38 Custos hospitalares totais e custo médio por paciente, estratificados por 

CID de complicações crônicas relacionadas ao pé diabético e pela presença ou não de 

óbito, em 2014, na base do SIH. Brasil, 2014.  

Desfechos do 

pé diabético 
CIDs do pé diabético 

Custo total Custo médio por paciente 

Óbito Sem óbito Óbito 
Sem 

óbito 
Total 

Úlcera 

hospitalar 

L97 Úlcera dos membros inferiores não 

classificada em outra parte 
178.847,7 3.090.419,3 2.762,5 887,9 922,1 

R02 Gangrena não classificada em outra parte 2.153.811,2 15.875.045,1 3.193,1 1.076,7 1.169,2 

Neuropatia 

hospitalar 

G57 Mononeuropatias dos membros inferiores 3.756,4 21.422,9 2.691,3 779,4 871,8 

G59.0 Mononeuropatia diabética - 1.429,4 - 285,9 285,9 

G63 Polineuropatia em doenças classificadas em 

outra parte 
9.172,4 175.172,4 2.190,6 644,9 668,3 

Osteomielite 

M86 Osteomielite  297.214,6 5.367.642,8 4.52560 928,1 968,5 

M87.3 Outras osteonecroses secundárias 7.044,4 832.566,2 4.719,9 4.737,5 4.737,4 

M87.8 Outras osteonecroses 24.770,5 526.557,7 5.532,3 4.382,7 4.424,0 

M87.9 Osteonecrose não especificada 662,6 395.391,2 1.775,9 2.354,9 2.353,6 

Amputação 
S88 Amputação traumática da perna 140.801,2 669.515,3 3.281,1 1.689,7 1.845,2 

S98 Amputação traumática do tornozelo e do pé 117.159,8 1.271.248,0 2.478,1 619,4 661,2 

 Subtotais 2.933.240,7 28.226.410,4 3.315,1 1.671,5 1.718,8 

 Total  31.159.651,1    

http://www.medicinanet.com.br/cid10/2069/m86_osteomielite.htm
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5.3 Estimativa da carga econômica do pé diabético para o Brasil  

Carga econômica do pé diabético em nível ambulatorial 

Com os valores de prevalência/frequência dos parâmetros nacionais foi 

possível estimar o número de diabéticos presentes em cada desfecho. O número de 

pessoas com pé diabético foi de 829.723,68 (304.232,02-977.230,11) pessoas. 

Considerando as duas principais complicações do pé diabético, a quantidade de 

diabéticos com pé diabético que evoluem para úlcera foi de 43.726,44 (3.772,48-

293.169,03) e de pessoas com amputações foi de 11.284,24 (3.346,55-133.880,53). A 

tabela 39 apresenta os valores estimados para o caso base e para a análise de 

sensibilidade.  

Tabela 39 Número estimado de diabéticos presentes em cada desfecho, do caso base e 

da análise de sensibilidade. Brasil, 2014. 

Parâmetros nacionais 
Número estimado de pessoas 

Caso Base 
Análise de sensibilidade 

 menor  maior 

População brasileira estimada para o ano de 2014  148.696.000 148.696.000 148.696.000 

Prevalência de DM no país 9.219.152 9.219.152 9.219.152 

Prevalência de pé diabético no DM 829.723,68 304.232,02 977.230,11 

Frequência de úlceras 43.726,44 3.772,48 293.169,03 

Frequência de úlceras tratadas sem internação * 42.983,09 2.459,66 292.289,53 

    - Frequência de úlceras não infectadas 21.491,54 2.164,5 130.068,8 

    - Frequência de úlceras infectadas  21.491,54 295,16 162.220,7 

Frequência de amputações 11.284,24 3.346,55 133.880,53 

* Valor estimado a partir da frequência de úlceras tratadas com hospitalização 

 

O custo total médico direto ambulatorial para o tratamento do pé diabético 

estimado foi de R$ 586.335.424,60, variando entre R$ 188.647.176,9 – R$ 1.278.615.565,8. 

O desfecho que apresentou o maior custo foi o paciente com neuropatia periférica e 

DAP (pé diabético), sendo de R$ 498.439.906,30 (182.761.299,0 - 587.051.445,2) e 



 

 

 

  

76 

representando de 45,9-96,9% do total de gastos. Para o caso base, o desecho com menor custo 

foi o seguimento do paciente pós-amputado (R$ 11.827.916,8), representando 2% do total dos 

gastos. Úlcera infectada foi o segundo desfecho com maior custo para o caso base, 

apresentando o valor de R$ 60.737.683,0 (10,4%) (Tabela 40).  

Tabela 40 Custos médicos diretos do tratamento ambulatorial do pé diabético no 

Brasil, para o caso base e análise de sensibilidade, total e por desfecho. Brasil, 2014. 

Desfechos do pé diabético  

Valor em reais (R$) 

Caso base % 
Análise de sensibilidade  

menor maior 

Neuropatia diabética com 

DAP* (Pé diabético)  
498.439.906,3 85,0 182.761.299,0 587.051.445,2 

Úlcera não infectada 15.329.918,5 2,6 1.543.935,3 92.778.103,1 

Úlcera infectada 60.737.683,0 10,4 834.153,6 458.455.128,5 

Pós amputação 11.827.916,8 2,0 3.507.789,1 140.330.889,1 

Total 586.335.424,6 100 188.647.176,9 1.278.615.565,8 

*DAP: doença arterial periférica.  

Os custos dos desfechos foram provenientes do painel de especialistas, sendo so 

valores considerados: neuropatia periéfica com DAP (pé diabético) R$ 600,73; úlcera 

não infectada R$ 713,3; úlcera infectada R$ 2.826,12 e pós amputação R$ 1.048,18 

 

O custo médico direto ambulatorial foi de USD 220.426.851,4 (Int$ 

335.489.743,4). Sendo que os custos por desfecho foi de USD 187.383.423,4 (Int$ 

285.197.634,8) para neuropatia periférica com DAP, para úlcera, o custo variou em 

USD 5.763.127,3-22.833.715,4 (Int$ 8.771.481,7-34.753.922,7) e para amputação foi 

de USD 4.446.585,3 (Int$ 6.767.704,3) (Tabela 41). 

Tabela 41 Custos médicos diretos do tratamento ambulatorial do pé diabético no 

Brasil, para o caso base, total e por desfecho, em reais (R$), dólar americano (USD) e 

dólar internacional (Int$). Brasil, 2014. 

Desfechos do pé diabético  
Custo total 

R$ USD Int$ 

Neuropatia diabética com 

DAP* (Pé diabético)  
498.439.906,3 187.383.423,4 285.197.634,8 

Úlcera não infectada 15.329.918,5 5.763.127,3 8,771.481,7 

Úlcera infectada 60.737.683,0 22.833.715,4 34.752.922,7 

Pós amputação 11.827.916,8 4.446.585,3 6.767.704,3 

Total 586.335.424,6 220.426.851,4 335.489.743,4 
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Carga econômica do pé diabético em nível hospitalar 

O custo médico direto total estimado para o tratamento hospitalar do pé 

diabético, para o ano de 2014, considerando o SUS, foi de R$ 48.451.133,7 (USD 

18.214.711,9 e Int$ 27.722.797,8). Os CIDs de complicações crônicas relacionadas ao 

pé diabético apresentaram os maiores custos R$31.159.651,10 (USD 11.714.154,5 e 

Int$ 17.828.947,2), representando cerca de 64,3% do custo total. O CID E14 (diabetes 

não especificado) também apresentou contribuição significativa nos valores das 

internações, representando 17,1% do total (Tabela 42).  

Tabela 42 Custos da hospitalização por pé diabético no Brasil, no ano de 2014, 

estratificado por CIDs (CID-10). Brasil, SIH, 2014. 

CIDs relacionados ao pé diabético Custos (R$) 
Frequência 

(%) 
USD Int$ 

CID E10 5.360.659,3 11.1 2.015.285,5 3.067.265,1 

CID E11 1.787.171,8 3,7 671.869,1 1.022.585,0 

CID E13 1.858.225,8 3,8 698.581,1 1.063.240,7 

CID E14 8.285.425,7 17,1 3.114.821,7 4.740.759,7 

CID complicações crônicas relacionadas 31.159.651,1 64,3 11.714.154,5 17.828.947,2 

Total 48.451.133,7 100 18.214.711,9 27.722.797,8 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os custos do tratamento do pé diabético no Brasil no ano de 2014, mostraram-

se elevados, sendo estimado um custo ambulatorial de R$ 585.335.424,6 e hospitalar 

de R$ 48.451.133,7. Ao comparar os custos estimados com os custos federais de todas 

as DCNT (considerado para cálculo neoplasias, diabetes mellitus, doenças 

cardiorrespiratórias e outras doenças crônicas, tais como doenças do aparelho 

geniturinário e digestivo), sem considerar o pé diabético em particular, do ano de 

2011, no qual o gasto ambulatorial foi de R$ 9.340.963.413,0 e o gasto hospitalar foi 

de R$ 6.703.186.636,0 (BRASIL, 2013), observa-se que a carga econômica do DM e 

suas complicações, em particular o pé diabético, são com frequência subestimados. A 

partir destes resultados, é possível observar a importância do estudo do pé diabético e 

da sua carga econômica no país.  

Ressalta-se que a diferença de metodologia de cálculo utilizada para esses dois 

custos (ambulatorial e hospitalar), pode ter refletido na diferença de valores. 

Entretanto, é necessário observar também que os custos hospitalares podem ser 

menores que os ambulatoriais, visto que a internação gera um custo pontual para um 

tratamento de um quadro clínico específico. Já o manejo ambulatorial resulta em 

custo do acompanhamento em um ano de tratamento, logo todo paciente necessita de 

pelo menos uma consulta ambulatorial no ano, mas não necessariamente de uma 

hospitalização.  

Os custos ambulatoriais foram estimados através de casos clínicos hipotéticos, 

baseados na evolução da doença. A utilização dos componentes do tratamento 

proposto variou entre os casos, demonstrando que diferentes desfechos requerem 

cuidados específicos. No Caso 1 (neuropatia periférica com DAP), o componente de 

maior custo foram os exames complementares, visto que o paciente não apresentava 

ainda as complicações do pé diabético (úlceras e amputações), logo necessitava de um 

a atenção maior no acompanhamento e avaliação de riscos. Já no Caso 2 (úlcera não 

infectada) e Caso 3 (úlcera infectada), o paciente era portador uma úlcera, seja ela 

infectada ou não, e o componente de maior custo foi a terapia não medicamentosa, 

demonstrando a necessidade de curativos diários e outros procedimentos, tais como 
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desbridamento, bem como órteses especiais (exemplo: sapato e palmilhas 

ortopédicas). No Caso 4 (seguimento pós amputação), o componente de maior custo 

foi a equipe multiprofissional, visto que era um paciente de seguimento pós-

amputação, logo a necessidade maior do paciente não foram exames para 

diagnóstico/avaliação de riscos e nem cuidados imediatos como medicamentos ou 

procedimentos, este paciente estando em um dos últimos desfechos possíveis na 

evolução da doença, necessita de uma atenção e cuidado de uma equipe 

multiprofissional para evitar novas amputações, bem como para reabilitar o paciente.  

Os custos totais estimados para cada caso também refletiram a complexidade 

de cada desfecho. Nota-se uma ascensão dos custos conforme o aparecimento de 

complicações e o agravamento do quadro, com um custo intermediário, mas ainda 

alto, no seguimento pós-amputação, um dos desfechos finais do pé diabético.  

O maiores custos para o tratamento ambulatorial do pé diabético foi o 

tratamento da neuropatia diabética com DAP (Int$ 343,73), representando 

praticamente 85% do gasto total. O estudo de HAPPICH et al (2008), realizado na 

Alemanha, em 2002, refere que o custo anual por paciente com neuropatia diabética 

foi de Int$ 5.878 (valor convertido para Int$ para o ano de 2015 pela revisão 

sistemática de PETRAKIS et al., 2017), sendo este valor muito maior que o estimado 

pelo presente estudo. Já o estudo realizado na Índia, SHOBHANA et al (2001) refere 

que o custo por paciente para o tratamento do pé diabético a nível ambulatorial, em 

2000, foi de Int$ 1.085 (valor convertido para Int$ para o ano de 2015 pela revisão 

sistemática de PETRAKIS et al., 2017), enquanto que os custos do nosso trabalho 

variou entre Int$ 343,73-1.617,05. 

A presente metodologia utilizada para a estimativa dos custos médicos diretos 

ambulatoriais por paciente foi baseada no estudo de CAVANAGH et al (2012), que 

estimou os custos de tratamento e os custos por paciente, para o ano de 2010, 

considerando a realidade local de cinco países, sendo eles: Chile, China, Índia, 

Tanzania e Estados Unidos A estimativa de tratamento foi baseada em dois casos 

hipotéticos, bem definidos, de úlceras do pé diabético, com desfechos distintos, sendo 

o caso 1 uma mulher de 55 anos, com diabetes controlado, com uma úlcera não 

complicada em região plantar (na parte inferior do primeiro metatarso), de 4 cm
2
, grau 

1 (na classificação de Wagner e na classificação de Texas), não infectada, superficial, 
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de 6 semanas de duração, sem história de amputação prévia, sem acometimento renal 

e não tabagista, que obteve cura completa em 8 semanas; já o caso 2 é um homem de 

75 anos, com diabetes não controlado, com uma úlcera em calcanhar de 20cm
2
, Grau 

3 na classificação de Wagner e estágio D na classificação de Texas, infectada, 

profunda, de 6 meses de duração, com historia de amputação prévia, 

comprometimento renal e tabagismo, que evoluiu com amputação de membro. Os 

custos foram inicialmente estimados usando a moeda local e posteriormente 

convertidos para o dólar internacional. Quando comparados os casos considerados por 

CAVANAGH et al com os casos elaborados por este trabalho, o Caso 2 (úlcera não 

infectada) do questionário seria o mais próximo para comparação com o caso 1 de 

CAVANAGH et al (2012) e o Caso 3 (úlcera infectada) com o caso 2 do artigo. Para 

CAVANAGH et al (2012) os custos para o caso 1 ficaram entre Int$102 a Int$3959, 

já no presente trabalho o valor encontrado foi Int$ 408,14 (variando entre Int$ 121,14-

695,14). E, para o caso 2 de CAVANAGH et al (2012), os custos variaram entre 

Int$3060 a Int$188645, e o valor encontrado foi Int$ 1.617,05 (variando entre Int$ 

436,35-2.797,75). Os menores custos encontrados por CAVANAGH et al (2012) 

foram da Tanzania, já os maiores custos foram dos Estados Unidos. Observa-se, 

portanto, que os custos ambulatoriais para o tratamento de uma úlcera não infectada, 

no Brasil foi intermediário, estando de acordo com os custos estimados em outros 

países. Já para o tratamento da úlcera infectada, os custos no Brasil foram bem 

menores, mesmo quando considerado os valores máximos dos componentes indicados 

pelos especialistas.  

Um estudo realizado no Reino Unido, por KERR et al (2014), apresentou um 

gasto anual com o tratamento ambulatorial para úlceras, em 2010/2011, de Int$ 514 

milhões (valor convertido para Int$ para o ano de 2015 pela revisão sistemática de 

PETRAKIS et al., 2017). Já o estudo de CARDENAS et al (2015), no Peru, refere 

uma estimativa de custos com o tratamento de úlceras, em 2012, de USD 

1.383.068,00. Os custos encontrados em nosso trabalho foi de Int$ 43.524.404,4 

(USD 28.596.843,00), eles também foram intermediários, sendo menores que os 

custos do Reino Unido, mas maiores que os custos do Peru. 

Os custos estimados para o tratamento hospitalar, assim como o ambulatorial, 

apresentaram um aumento conforme a complexidade do procedimento ou da condição 
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médica relacionada ao pé diabético. Observou-se que amputações e tratamentos para 

osteonecroses apresentavam um custo médio maior que, por exemplo, o tratamento de 

úlceras e neuropatias. Entretanto, apesar do custo ser maior, notou-se que o número 

de pacientes que internavam por condições/procedimentos mais complexos era 

menor, logo o custo total foi maior para causas como: pé diabético complicado, 

osteomielite, gangrena. Como esperado, os custos de uma internação resultando em 

óbito também foram mais elevados, quando comparado o valor do gasto médio, 

entretanto, no custo total eles também foram menores, pois o número de internações 

com óbito associado foi menor que o não óbito. 

Estudos como de OLIVEIRA AF et al (2014) estimaram, em 2011/2012, um 

custo médio de R$ 4.367,04 por internação para o pé diabético, considerando 

convênio e SUS, e um custo pelo SUS de R$ 2.866,22, já REZENDE et al (2008) 

estimou, em 2003, que os custos das hospitalizações variavam entre R$ 943,72-

16.378,85, entretanto o reembolso do SUS foi de R$ 96,95-2.410,18. Quando 

comparado os valores das hospitalizações, independente da perspectiva do pagador, 

com os encontrados pelo presente trabalho (custo médio variando entre R$ 777,4-

3.315,1), observa-se que os dados encontrados são bem menores, entretanto 

considerando o SUS como pagador, os valores ficam mais próximos.  

Os custos médios por hospitalização variaram entre Int$ 444,81-1.896,84. Ao 

comparar esses valores com resultados de estudos realizados em países em 

desenvolvimento, por exemplo como o estudo de KUMPATLA et al (2013), na Índia, 

em 2009, que apresentou um custo médio de Int$ 1.687 (valor convertido para Int$ 

para o ano de 2015 pela revisão sistemática de PETRAKIS et al., 2017), verifica-se 

que os valores encontrados no estudo indiano estão dentro do intervalo dos nossos 

valores. Já quando comparados com estudos realizados nos países desenvolvidos, há 

uma diferença grande, por exemplo como o trabalho de GOODAY et al (2013), 

realizado no Reino Unido, em 2010, que calculou um custo por paciente e por 

episodio de Int$ 7.405 (valor convertido para Int$ para o ano de 2015 pela revisão 

sistemática de PETRAKIS et al., 2017), o estudo de KERR et al (2014), realizado na 

Inglaterra, em 2010/2011, que apresentou um custo hospitalar por paciente para o 

tratamento de úlceras de Int$5.541 e de amputação de Int$ 11.724 (valores 

convertidos para Int$ para o ano de 2015 pela revisão sistemática de PETRAKIS et 
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al., 2017); e o estudo de HICKS et al (2014) realizado nos Estados Unidos, em 2010, 

que estimou um gasto por internação para o tratamento de úlceras de USD 14.922 

(valor convertido para Int$ para o ano de 2015 pela revisão sistemática de PETRAKIS 

et al., 2017). 

REZENDE et al (2010) realizou uma simulação baseada em incidência, com 

dados brasileiros e de literatura internacional, de uma coorte hipotética utilizando uma 

árvore de decisão e encontrou que o custo anual das hospitalizações para o tratamento 

das úlceras, decorrentes da incidência anual de úlceras, era de R$ 433.415.097 (USD 

264.277.498,5), dos quais R$ 158.041.290,0 (USD 96.366.640,4) era para o 

tratamento sem amputação e R$ 204.024.476,0 (USD 127.405.168,0) era para o 

tratamento com amputação (valores para o ano de 2008). Já o estudo de KERR et al 

(2014), no Reino Unido, realizado entre 2010/2011, refere custos totais hospitalares 

para o tratamento da úlcera de Int$ 367.041.341,0 e da amputação de Int$ 

73.057.585,0 (valores convertidos para Int$ para o ano de 2015 pela revisão 

sistemática de PETRAKIS et al., 2017). O custo total encontrado pelo presente estudo 

foi de R$ 48.451.133,7 (USD 18.214.711,9 e Int$ 27.772.797,8), muito inferior aos 

outros trabalhos, mesmo quando comparado apenas aos valores para tratamento das 

úlceras e com dados brasileiros.  

Ressalta-se que as comparações realizadas acima entre os resultados 

encontrados e outros estudos deve ser analisada com cautela, uma vez que a variação 

entre datas de realização dos estudos pode influenciar nos valores relatados. Além 

disso, a comparação direta entre estudos de custos é limitada, uma vez que a diferença 

de metodologias e parâmetros considerados podem influenciar nos resultados 

encontrados (PETRAKIS et al., 2017). Assim como a comparação entre estudos de 

países diferentes, principalmente com nível de desenvolvimento diferentes, deve ser 

realizada com cuidado, mesmo utilizando o dólar internacional, pois mudanças de 

demografia, tecnologia disponível podem influenciar no custos do sistema de saúde 

(PETRAKIS et al., 2017).  

Poucos foram os trabalhos com dados nacionais sobre o custos do pé 

diabético, e a sua grande maioria foram estudos voltados para os custos hospitalares e 

utilizaram metodologias distintas das utilizadas pelo presente estudo, sendo que a 

maioria utilizou uma amostra pequena quando comparada com a do nosso estudo. O 
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estudo de MILMAN et al (2001) fez um acompanhamento de 21 pacientes de 

hospitais de Sorocaba, em 1999, REZENDE et al (2008 e 2009) realizou o 

acompanhamento de 109 pacientes de um hospital em Sergipe, em 2003, já 

HADDAD et al (2010) realizou a revisão de 21 prontuários do hospital de Londrinas, 

em 2006, REZENDE et al (2010) utilizou uma coorte hipotética simulada através de 

uma árvore de decisão, OLIVEIRA, AF et al (2014) realizou a revisão de 44 

prontuarios, no período de 2011 a 2012, e, por fim, SILVA et al (2015) realizou a 

revisão de 21 prontuários, em 2006, de um hospital do Paraná. Em contrapartida, 

nosso estudo utilizou a base de dados SIH, levantando todas as possíveis internações 

do pé diabético no Brasil, no ano de 2014. Observou-se discrepâncias, principalmente 

entre os custos totais hospitalares estimados, quando comparado com valores totais 

internacionais e mesmo totais nacionais, sendo muitas os valores deste estudo inferior.  

O presente estudo utiliza metodologias distintas para o cálculo dos custos 

ambulatoriais e dos custos hospitalares. Ambas apresentam limitações, entretanto não 

foram encontrados estudos na literatura nacional que focassem nos dois custos, assim 

como durante a revisão da literatura, também não foram encontrados trabalhos sobre 

os custos ambulatoriais.  

A metodologia utilizada para estimar os custos ambulatoriais foi baseada em 

um painel de especialistas, o qual foi respondido por profissionais de centros 

especializados no tratamento do pé diabético, logo as propostas poderiam estar 

superestimadas, quando comparado com as condutas realizadas na atenção primaria. 

Na tentativa de aproximar os custos da realidade, optou-se por desconsiderar recursos 

que eram utilizados apenas em um centro e que usualmente não se encontravam em 

protocolos e/ou em tabelas de pagamento do SUS, tais como a utilização de PET-CT, 

de câmaras hiperbáricas e/ou pressão negativa, o que amenizaria, desta forma, a 

superestimação. Além disso, optou-se também por padronizar custos que variavam 

muito, tais como a realização de curativos e de desbridamento, visto que as coberturas 

especiais para feridas variavam, assim como o instrumental cirúrgico utilizado, logo, 

utilizou-se o valor pago pelo procedimento na tabela SIGTAP, com o intuito de evitar 

uma superestimação.  

Outro ponto importante na limitação dos resultados encontrados para os custos 

ambulatoriais foi a variação na quantidade de recursos utilizados entre os 
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especialistas, o que ocasionou em desvios padrões elevados, demonstrando que 

aqueles recursos com altas variações devem ser analisados com cuidado. Observa-se, 

por exemplo, que o custo para o caso de neuropatia periférica associada a DAP 

apresentou um desvio relativamente pequeno (R$ 183,26) quando considerado o 

desvio do caso de úlcera infectada (R$ 2.063,59), logo a forma de tratamento para o 

caso de neuropatia foi mais uniforme entre os respondentes. Esta consideração traz 

mais segurança as estimativas encontradas para os custos ambulatoriais do Brasil, 

uma vez que os custos do desfecho neuropatia diabética com DAP foram responsáveis 

por 85% dos custos totais. 

Para a estimativa ambulatorial, considerou-se apenas quatro condições clínicas 

hipotéticas, com histórias típicas, baseados nos desfechos e com isso, não foi 

considerado a individualidade/particularidade de cada paciente. Não se considerou 

também os casos com necessidade de amputação maior e consequente uso de próteses 

e nem os casos que necessitaram de novas amputações, logo os valores encontrados 

podem estar subestimados.  

Outro fator que pode ter levado a subestimação dos valores foi o não reajuste 

realizado nos valores da tabela do SIGTAP há alguns anos. Quando comparado os 

valores utilizados na planilha de 2014 com os valores de 2008, notou-se que muitos 

códigos não houveram mudança de valor ou quando havia era pequeno (exemplo: 

debridamento de úlcera/necrose, procedimento 04.15.04.004-3, houve um reajuste de 

R$ 1,42). 

Para a estimativa de custos hospitalares foram utilizados dados do SIH e as 

internações consideradas foram baseadas no CID da causa principal. O preenchimento 

da AIH é pessoa-dependente, logo se observou uma tendência a utilização de CIDs 

mais genéricos, tais como o CID E14 (diabetes mellitus não especificado), e não de 

CIDs mais específicos, tais como o CID E14.4 (com complicações neurológicas) ou o 

CID E14.5 (com complicações circulatórias periféricas), logo os dados para o pé 

diabético podem estar subestimados. Na tentativa de minimizar este subregistro e 

ampliar a análise, utilizou-se o cruzamento dos CIDs com os procedimentos, assim 

como a fração atribuível para complicações crônicas que poderiam esta relacionadas 

ao pé diabético, metodologia esta utilizada e recomendada pela associação americana 

de diabetes (ADA, 2006). Portanto, acreditamos que esta metodologia seria melhor 
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que a utilizada por outros estudos de custo hospitalares realizados no Brasil, uma vez 

que o número de internações utilizados foi maior, ela representa o pagamento 

realizado pelo SUS e a base de dados (internações) é nacional.  

Uma limitação da metodologia da fração atribuível utilizada neste trabalho foi 

o uso de valores para o Risco Relativo provenientes da literatura internacional, pois 

pode haver variações para os reais dados nacionais, entretanto, não foram encontrados 

dados na literatura nacional para serem utilizados.  

 Outras limitações da estimativa de custos hospitalares estão relacionadas a 

não consideração de internações de longa data, que poderia resultar em uma 

subestimativa, e a condições inerentes ao uso de dados secundários, tais como a 

possibilidade de erros de digitação no momento de alimentação do sistema com os 

dados da AIH e a chance de uma pessoa ser internada mais de uma vez pelo mesmo 

motivo, durante o período considerado, o que geraria uma nova AIH. Apesar, 

entretanto, da fragilidade dos resultados encontrados, os custos hospitalares pela 

complicação são significativos e mostram a necessidade de medidas de prevenção e 

controle para melhora da qualidade de vida dos portadores de pé diabético e melhor 

aproveitamento do investimento destinado a saúde. 

Esta foi a primeira estimativa anual dos custos ambulatoriais do manejo do pé 

diabético realizada para o Brasil. Na literatura internacional diversas são as 

metodologias utilizadas para estimar esses custos, seja através do levantamento de 

base de dados nacionais, seja utilizando simulações (como árvores de decisões), 

entretanto a maioria dos estudos foram realizados em países desenvolvidos (exemplo: 

Estados Unidos, Inglaterra, França, etc) e raras são as estimativas para países em 

desenvolvimento. Além disso, grande parte dos trabalhos não são estudos de custo da 

doença, mas análises de custo efetividade/utilidade.  

Para a estimativa dos custos ambulatoriais do Brasil foram utilizados 

parâmetros epidemiológicos baseados na prevalência, considerando os possíveis 

desfechos na evolução do pé diabético e os custos encontrados nos casos do painel de 

especialista. Os valores dos custos utilizados podem estar superestimados, baseado 

nas limitações citadas anteriormente sobre esta metodologia, levando a uma 

estimativa total superestimada.  

Tanto para os custos hospitalares como para a estimativa da carga econômica 

ambulatorial do Brasil, utilizou-se o valor nacional de prevalência de DM no Brasil, e 



 

 

 

  

86 

não os valores de estado a estado. Desta forma, os custos encontrados podem estar 

subestimados se comparados com os valores calculados para cada estado e 

posteriormente somados, pois, devido as diferenças entre os estados (seja 

populacional, educacional, geográfica, entre outras), os valores de prevalência de DM 

podem ser diferentes do valor nacional, gerando esta variação.  

A estimativa baseada em prevalência não considera possíveis transições entre 

desfechos, assim como não considera novos casos, representando uma estimativa 

estática do período analisado, logo pode apresentar uma estimativa subestimada 

quando comparada com a baseada em incidência, entretanto sua realização é mais 

rápida, menos trabalhosa e já permite uma compreensão global da carga econômica da 

doença, por isso a escolha no presente estudo.  

Os valores utilizados para o caso base foram provenientes de estudos 

realizados na população brasileira, sendo os da PNS (2013) valores autorreferidos; ou 

na atenção primaria, sendo os valores dos estudos de VIEIRA-SANTOS et al (2008) e 

ASSUMPÇÃO et al (2009) provenientes de amostras regionais, logo os valores 

podem estar subestimados, devido a limitação dos próprios estudos. Entretanto, estes 

eram os parâmetros nacionais mais próximos da realidade (atenção primaria), visto 

que outros trabalhos, como por exemplo FERREIRA et al (2010) e PARISI et al 

(2016), foram realizados em centros especializados, portanto com amostras 

provavelmente enviesadas e superestimadas. Os valores utilizados conferiram desta 

forma uma validade interna aos resultados encontrados.  

Vale ressaltar, no entanto, que uma limitação desta estimativa foi a escassez de 

parâmetros epidemiológicos brasileiros na literatura nacional, o que resultou na busca 

por parâmetros internacionais e a comparação destes dados com os nacionais. 

Observou-se uma certa aproximação entre esses valores, com isso, obteve-se mais 

confiança nos dados nacionais utilizados, assim como se conferiu a estimativa certa 

validade externa.  

O presente estudo é inédito ao estimar a carga econômica do pé diabético, no 

Brasil, no âmbito SUS, principalmente considerando os resultados ambulatoriais. Os 

custos estimados demonstram que a carga da complicação para o SUS é elevada e 

impacta na economia do país.  

Considerando os elevados custos ambulatoriais, observa-se a importância de 

políticas públicas voltadas para a atenção primaria, principalmente no objetivo de 
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prevenir úlceras e minimizar evoluções para desfechos mais graves. Os resultados 

servem ainda de base para outros estudos de estimativas de custo do diabetes e para 

estudos de análise de custo-efetividade e de programas/intervenções realizados para o 

pé diabético. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A estimativa de custos anuais médicos diretos, por paciente, para o tratamento 

do pé diabético se mostrou elevada, considerando a perspectiva SUS. Evidenciando 

um custo médio para o manejo ambulatorial de pacientes com neuropatia periférica 

com DAP de R$600,73 (Int$343,73), de pacientes com úlcera não infectada de 

R$713,30 (Int$408,14), de pacientes com úlcera infectada de R$2.826,12 

(Int$1.617,05) e de pacientes em seguimento pós amputação de R$1.048,18 (Int$ 

599,75) e um custo médio variando de R$ 777,4-3.315,07 (Int$ 444,81- 1.896,82) 

para uma hospitalização. 

Observou-se uma variação nos recursos de saúde utilizados baseado na 

complexidade dos desfechos, o que refletiu também na variação dos custos, tanto para 

os custos ambulatoriais como para os custos hospitalares. 

A carga econômica do pé diabético para o SUS se mostrou elevada, 

apresentando um gasto estimado para o ano de 2014 de R$ 586.335.424,6 (Int$ 

335.489.743,4) para o tratamento ambulatorial e R$ 48.451.133,7 (Int$ 27.722.797,8) 

para o tratamento hospitalar.  

Novos estudos com parâmetros epidemiológicos nacionais são necessários 

para uma melhor avaliação do cenário real. Assim como, estudos sobre a carga 

econômica do diabetes e suas complicações, para um entendimento mais amplo do 

impacto da doença e suas complicações.  

Este estudo é o primeiro a estimar os custos ambulatoriais do pé diabético no 

Brasil, bem como, a estimar a carga econômica da doença. Além disso, é o primeiro a 

estimar os custos hospitalares para a complicação utilizando a base de dados do SIH, 

apresentando portanto, uma amostra nacional maior e uma metodologia utilizada pela 

associação americana de diabetes. Os resultados encontrados demonstram um 

significativo impacto econômico para o sistema público de saúde no Brasil, 

reforçando a importância do direcionamento de estratégicas e políticas de saúde 

voltadas para o pé diabético. Estes resultados servem ainda como base para estudos 

do diabetes, fornecendo valores da complicação, e também para análises de custo-
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efetividade do pé diabético, apresentando valores de base para eventuais comparações 

com estratégias adotadas, por exemplo: drogas, programas/intervenções, etc. 
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ANEXOS 

Anexo 01 – Parecer consubstanciado da Comissão de Ética em Pesquisa. 
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RESUMO 

Objetivo: Estimar os custos ambulatoriais anuais médicos diretos do pé diabético 

(PD) no Brasil. Métodos: Foi realizado estudo de custo da doença em 2014, 

considerando uma tipologia de casos clínicos definidos em função da evolução do 

PD: neuropatia periférica com doença arterial periférica (NDAP), úlcera não infectada 

(UNI), úlcera infectada (UI), seguimento pós-amputação (SPA). Foi considerada a 

perspectiva do SUS e incluídos custos médicos diretos. A quantidade de recursos de 

saúde utilizada no tratamento de cada caso, obtida de painel de especialistas, foi 

multiplicada pelos seus custos unitários, resultando no custo médio por caso. 

Resultados: O custo anual do manejo ambulatorial foi estimado em R$ 600,7 para 

NDAP, R$ 713,3 para UNI, R$ 2.826,1 para UI e R$ 1.048,2 para SPA. Conclusão: 

O custo do PD é expressivo, sendo maior em casos de maior gravidade, corroborando 

a importância de políticas públicas direcionadas para a prevenção do PD. 

mailto:ctoscano@terra.com.br
mailto:thsugita@gmail.com
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Palavras-chaves: Pé diabético, custos e análise de custo, Brasil, SUS. 

 

ABSTRACT 

Objective: Estimate the annual direct medical costs for outpatient treatment of 

diabetic foot disease (DFD), in Brazil. Methods: We conducted a cost-of-illness 

study in 2014, considering a typology of well-defined hypothetical cases due to 

clinical evolution of DFD: neuroischemic foot (NIF), non-infected foot ulcer (NIFU), 

infected foot ulcer (IFU), amputation’s follow-up (AFU). We considered the SUS 

perspective and included direct medical costs. Healthcare resources quantity for the 

management of each case, obtained from a panel of experts, was multiplied by it’s 

units costs, resulting in an estimated average costs for each case. Results: The annual 

cost for the outpatient management were estimated in: R$ 600.7 for NIF, R$ 713.3 for 

NIFU, R$ 2,826.1 for IFU, R$ 1,048.2 for AFU. Conclusion: The outpatient costs for 

DFD is expressive, and was higher in more severity case. The result corroborates the 

importance of health policies for prevention of DFD. 

Key words: Diabetic foot disease, cost and cost analysis, Brazil, SUS. 

 

RESUMEN 

Objetivos: Estimar los costos ambulatorios anuales médicos directos del pie diabético 

(PD) en Brasil. Métodos: Se realizó un estudio de costo de la enfermedad, en 2014, 

considerando una tipologia de casos clínicos definidos en función de la evolución del 

PD: neuropatía periférica con enfermedad arterial periférica (NPEAP), úlcera no 

infectada (UNI), úlcera infectada (UI) y seguimiento post amputación (SPA). Se 

consideró la perspectiva SUS e incluyó costos médicos directos. La cantidad de 

recursos de salud utilizada en el tratamiento de cada caso, obtenida por panel de 
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expertos, fué multiplicada por sus costos unitarios, resultando em el costos medios 

por caso. Resultados: El costo anual del manejo ambulatorial fue estimado en R$ 

600,7 para NP EAP, R$ 713,3 para UNI, R$ 2.826,1 para UI y R$ 1.048,2 para SPA. 

Conclusión: El costo del PD es expresivo, siendo mayor en casos de mayor gravedad, 

corroborando la importância de políticas públicas dirigidas a la prevención del PD. 

Palabras-clave: Pie diabético, costos y análisis de costos, Brasil, SUS. 

 

INTRODUÇÃO 

O termo pé diabético se refere a uma complicação que ocorre nos membros inferiores 

do diabético, em consequência de alterações neurológicas e/ou vasculares, podendo 

ou não apresentar complicações infecciosas, ortopédicas e destruição de tecidos 

profundos
1,2,3

. Os pacientes com pé diabético podem evoluir com úlceras, infecções e 

gangrena, com necessidade de amputação e consequente redução da qualidade de 

vida
4
. A úlcera no membro inferior é a complicação mais frequente no diabético

5
, 

apresentando uma incidência variável nas diversas séries de casos (1,0-4,1%) e um 

risco de 25% de ser desenvolvida ao longo da doença
6
. Em uma população inglesa de 

9710 diabéticos acompanhados por 2 anos, a incidência de úlcera foi de 2% ao ano
7
. 

Os principais objetivos das intervenções são a prevenção e o tratamento, através de 

uma abordagem educativa do paciente, uma vez que a maioria das úlceras e das 

amputações decorrentes do pé diabético são evitáveis
8
. Os médicos devem indagar 

sobre os fatores sabidamente associados as úlceras, tais como: ulceração anterior, 

amputação anterior da extremidade inferior, longa duração de diabetes (>10 anos), 

descontrole glicêmico e a diminuição da visão
6
. 

Diversos estudos quantificando os custos do Diabetes mellitus e suas complicações 

foram realizados em diferentes países
9-15

. Os maiores custos são aqueles relacionados 
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às complicações crônicas da doença, micro e macrovasculares. Alguns desses estudos 

referem que um terço dos custos médicos relacionados ao diabetes são decorrentes do 

pé diabético, principalmente em função dos custos hospitalares associados
16

. 

No Brasil, poucos são os dados sobre o pé diabético
17

 e raros são os estudos avaliando 

seu custo,
5,18,19

 sendo a maioria focada apenas nos custos hospitalares do pé diabético. 

Rezende et al
18

 estimou que US$ 128 milhões seriam os custos anuais hospitalares 

para diabéticos que evoluíram para amputação, em 2008, na perspectiva do Sistema 

Público de Saúde brasileiro. Oliveira et al
5
 relatou custo médio por internação de R$ 

4.367 em 2011-2012, em um hospital público de média complexidade para o 

tratamento de doenças vasculares. Da mesma maneira, Haddad et al
19

 estimou um 

gasto de R$ 4 621 por paciente diabético hospitalizado para realização de amputação 

de membros inferiores, em 2006, em um hospital público universitário.  

O conhecimento acurado dos custos relacionados ao diabetes e suas complicações é 

importante para uma melhor avaliação do impacto econômico da doença para o 

indivíduo e para o sistema de saúde
11,13,15

. Considerando a significativa carga 

epidemiológica do pé diabético, e a inexistência de dados sobre os custos do manejo 

ambulatorial do pé diabético no Brasil, o presente estudo visa estimar os custos 

ambulatoriais anuais médicos diretos no Brasil, considerando uma tipologia de casos 

clínicos observados em pacientes com pé diabético.  

 

MÉTODOS 

Foi realizado um estudo de avaliação econômica parcial, descritivo, transversal, 

considerando os custos médicos diretos do tratamento do pé diabético em nível 

ambulatorial, sob a perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS). O horizonte 
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analítico foi de um ano (2014). O presente estudo foi aprovado, sob o parecer 

852.808, pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas/UFG. 

 

Metodologia de custeio 

Para a estimativa de custos ambulatoriais, foi estruturado um painel de especialistas, 

do qual foram obtidas informações sobre a quantidade de recursos de saúde utilizados 

para o manejo de pacientes considerando uma tipologia de casos de pé diabético de 

manejo ambulatorial: neuropatia periférica com doença arterial periférica (DAP), 

úlcera não infectada, úlcera infectada, seguimento pós amputação (Figura 1).  
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Figura 1 Fluxograma simplificado com os possíveis desfechos na evolução do pé diabético. Destacado em azul componente ambulatorial. 
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Foram considerados custos médicos diretos, categorizados nos seguintes componentes: 

exames complementares (imagem e laboratorial), terapia medicamentosa, terapia não 

medicamentosa e equipe multiprofissional. Os custos relacionados ao manejo de 

condições associadas ao pé diabético realizados em ambiente hospitalar, assim como 

aqueles relacionados ao manejo do DM em geral, não foram considerados neste estudo. 

Foi utilizada a técnica do microcusteio, na qual cada recurso de saúde utilizado foi 

quantificado e multiplicado pelo seu custo unitário. Os custos unitários de cada recurso, 

foram então multiplicados pela quantidade de recurso utilizada, resultando na estimativa 

de custo médio anual do manejo ambulatorial por paciente, para cada caso clínico, 

conforme detalhado abaixo.  

 

Painel de Especialistas 

Foi constituído um painel de especialistas, composto por 12 membros, indicados por 

membros da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Foi selecionado um grupo de 

médicos com experiência no atendimento ao paciente com pé diabético, no contexto do 

SUS, e que trabalham em centros de referência especializados no cuidado com o pé 

diabético das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Foi solicitado ao 

painel que indicasse, para cada caso clínico típico apresentado, os recursos de saúde 

utilizados e sua quantidade, durante o período de um ano, considerando a perspectiva do 

SUS e a realidade do serviço do especialista.  

 

Tipologia clínica considerada na evolução do pé diabético  

Considerando as evidências da literatura, foi elaborado um fluxograma simplificado 

(Figura 1) com os possíveis desfechos na evolução do pé diabético. Com base nesta 

evolução e em propostas metodológicas da literatura recente
20

, foram definidos quatro 
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casos clínicos hipotéticos típicos, representativos das principais condições que podem 

estar presentes em um paciente com pé diabético (Figura 1).  

 

CASO 1 - Neuropatia periférica em associação com DAP sem lesão ativa e sem 

infecção 

Paciente do sexo masculino, 50 anos, Índice de Massa Corporal (IMC): 33 Kg/m
2
, 

tabagista, nível sérico de hemoglobina glicada A1c (HbA1c): 10,0%, dislipidemia não 

tratada, com dor neuropática e isquêmica em membro inferior esquerdo, associada à 

claudicação intermitente. Ao exame dos pés: ausência de pulsos e da sensibilidade tátil 

aferida pelo teste do monofilamento. Índice tornozelo/braço menor que 0,9. Ausência de 

úlcera ou amputações prévias. História prévia: úlcera em pé contralateral e infarto 

agudo do miocárdio.  

 

CASO 2 - Úlcera diabética não infectada 

Paciente do sexo feminino, c43 anos, IMC: 27,5 Kg/m
2
, não tabagista, nível sérico de 

HbA1c: 8,0%, com lesão ulcerosa em região plantar do pé direito (calcâneo), medindo 2 

cm, Grau 1 (Classificação de Wagner), com 3 semanas de evolução. Ao exame dos pés: 

pulsos presentes e ausência da sensibilidade tátil ao monofilamento. Ausência de 

amputações ou história prévia de úlceras. Comorbidades: Hipertensão arterial (HAS) 

controlada. Sem outras complicações. 

 

CASO 3 - Úlcera com sinais de infecção 

Paciente do sexo masculino, 55 anos, IMC: 32 Kg/m
2
, tabagista, nível sérico de HbA1c: 

11,0%, com lesão ulcerosa em região plantar do pé esquerdo (médio pé), medindo 6 cm, 

Grau 2 (Classificação de Wagner), com pequenos focos de isquemia e necrose 
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superficial, com 4 meses de evolução, apresentando falha terapêutica com curativos 

caseiros diários e antibiótico (Cefalexina 500mg 6/6h). Ao exame dos pés: ausência de 

pulsos e da sensibilidade tátil ao monofilamento. História prévia de úlcera em pé 

contralateral. Ausência de amputações. Comorbidades: HAS e dislipidemia 

descontrolados. Outras complicações: nefropatia diabética estágio 3A. 

 

CASO 4 - Seguimento pós amputação 

Paciente do sexo feminino, 50 anos, IMC: 26 Kg/m
2
, tabagista, nível sérico de HbA1c: 

10,0%, evoluiu com necessidade de amputação de terceiro e quarto pododáctilo de pé 

direito devido úlcera Grau 3 (Classificação de Wagner) que apresentou necrose e 

gangrena dos dedos. Ao exame dos pés: ausência de pulsos e da sensibilidade tátil 

aferida pelo teste do monofilamento Amputação prévia de segundo pododáctilo 

contralateral. Comorbidade: HAS. Outras complicações: retinopatia leve e nefropatia 

estágio 3A. 

 

Coleta de dados de utilização de recursos de saúde 

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de um questionário, que foi enviado 

por meio eletrônico a cada um dos membros do painel de especialistas.  

Um formulário de coleta de dados foi elaborado para obter informações sobre a 

utilização dos recursos de saúde, contemplando a tipologia de casos clínicos descrita 

acima, não considerando a individualidade/particularidade de cada paciente e não 

considerando casos mais graves de amputação e nem casos com necessidade de novas 

amputações ou uso de prótese. Foi elaborada uma lista, estratificada por componente, 

com as diversas possibilidades de tratamento para cada caso clínico, desenvolvida a 
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partir das recomendações e protocolos de tratamento de pé diabético do SUS
21

 e 

sociedades médicas brasileiras 
2,17 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 Lista de possibilidades oferecida, por caso, por componente. Painel de 

Especialistas. Brasil, 2014. 

Componente  

CASO 1  

(neuropatia periférica 

com DAOP) 

CASO 2  

(úlcera não infectada) 

CASO 3 

(úlcera infectada) 

CASO 4 

(seguimento pós 

amputação) 

Exames de 

Imagem 

- Radiografia de pé  

- USG doppler 

colorido de vasos  

- TC de articulações 

do membro inferior 

- RNM de membro 

inferior 

- Arteriografia 

digital  

- Outros  

- Radiografia de pé 

- USG doppler 

colorido de vasos 

- Outros 

- Radiografia de pé 

- RNM 

- Cintilografia de 

articulações e/ou 

extremidades e/ou 

ossos 

- Outros 

- Radiografia 

panorâmica dos 

membros inferiores 

- RNM 

- Outros 

 

Exames 

Laboratoriais 

- Dosagem de 

glicose e de HbA1c   

- Hemograma 

completo e VHS  

- Perfil lipídico, 

dosagem de uréia e 

de creatinina     

- Fundoscopia   

- Dosagem de 

microalbuminuria 

na urina   

- Outros  

- Dosagem de glicose 

e de HbA1c   

- Hemograma 

completo e VHS  

- Perfil lipídico, 

dosagem de uréia e 

de creatinina  

- Fundoscopia   

- Dosagem de 

microalbuminuria 

na urina   

- Exame de urina 

- Outros  

- Dosagem de glicose 

e de HbA1c   

- Hemograma 

completo e VHS  

- Perfil lipídico, 

dosagem de uréia e 

de creatinina     

- Fundoscopia  

- Dosagem de 

microalbuminuria 

na urina    

- Exame de urina 

Clearance de 

creatinina 

- Cultura 

- Outros  

- Dosagem de glicose 

e de HbA1c   

- Hemograma 

completo e VHS  

- Perfil lipídico, 

dosagem de uréia e 

de creatinina     

- Fundoscopia   

- Dosagem de 

microalbuminuria 

na urina   

-  Exame de urina 

- Outros  

Terapia 

Medicamentosa 

- Cilostazol 

-  Pentoxifilina 

- Ácido 

Acetilsalicílico 

(AAS) 

- Estatinas 

(sinvastatina) 

- Medicamento 

tópico (capsaicína 

creme 0,0075%) 

- Antidepressivo 

tricíclico 

(amitriptilina) 

- Analgésico não 

opióide 

(ibuprofeno) 

-  - Amoxicilina com 

clavulanato de 

potássio 

- Cefalexina 

- Dicloxacilina 

- Cloxacilina 

- Flucloxacilina 

- Outro antibiótico 

Medicamentos 

tópicos 

- Medicamento para 

controle da dor 

fantasma  

Outro medicamento 
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- Carbamazepina 

- Ácido valpróico 

- Gabapentina 

Outros 

Terapia não 

medicamentosa 

- Cirurgia de 

revascularização 

convencional 

- Angioplastia 

intraluminal de 

vasos das 

extremidades com 

stent recoberto 

- Angioplastia 

intraluminal de 

vasos das 

extremidades sem 

stent 

- Observação 

- Curativo realizado 

pelo paciente 

- Curativo realizado 

pelo profissional da 

saúde 

Desbridamento 

ambulatorial 

- Curativo realizado 

pelo paciente 

- Curativo realizado 

pelo profissional da 

saúde 

- Desbridamento 

ambulatorial 

- Desbridamento 

cirúrgico 

- Acupuntura 

Outras terapias 

- Acupuntura 

Outras terapias 

Equipe 

multiprofissional 

- Endocrinologista 

-  Enfermeiro 

- Nutricionista 

- Fisioterapeuta 

- Assistente social 

Cirurgião vascular 

- Endocrinologista 

-  Enfermeiro 

- Nutricionista 

- Fisioterapeuta 

- Assistente social 

Cirurgião vascular 

- Endocrinologista 

- Enfermeiro 

- Nutricionista 

- Fisioterapeuta 

- Assistente social  

- Cirurgião 

vascular 

- Infectologista 

- Ortopedista 

- Psicólogo 

- Endocrinologista 

- Enfermeiro 

- Nutricionista 

- Fisioterapeuta 

- Assistente social 

- Cirurgião vascular 

- Ortopedista 

- Psicólogo 

Terapeuta 

ocupacional 

 

Para os exames complementares, a terapia não medicamentosa e a equipe 

multiprofissional foram solicitados ao especialista que marcasse o recurso de saúde 

utilizado e que o quantificasse, considerando o período de um ano de tratamento. Foi 

permitido também, acrescentar algum item específico de seu serviço. Para todos os 

recursos marcados/citados na resposta, mas não quantificados foi considerado apenas 

um único item no período. E, para os exames que eram citados como um ou outro, foi 

considerado um item de cada. 

Para a terapia medicamentosa, foi solicitado apenas marcar quais medicamentos eram 

utilizados. A posologia e a duração do tratamento medicamentoso foram padronizados e 

estimados baseados na bula fornecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA)
22

.  
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Para os curativos e desbridamento, foi solicitado o número de vezes que o procedimento 

era realizado no período de um mês. E, para a estimativa do tempo que eles eram 

realizados, foi considerado o tempo médio de cicatrização da lesão, baseado no tipo da 

úlcera e sua localização, utilizando dados provenientes de um estudo europeu
23

 e um 

estudo japonês
24

.  

Em relação aos componentes exames complementares, terapia não medicamentosa e 

equipe multiprofissional, para cada recurso, foi calculado a frequência de solicitações 

entre todos os respondentes, a quantidade média do recurso utilizado, seu desvio padrão 

e seus valores máximo e mínimo. Já para o componente de terapia medicamentosa, foi 

calculado a frequência de solicitações e uma estimativa da quantidade de medicamento 

necessário para o período de um ano. Para este cálculo, foi considerado a dose diária, a 

apresentação do medicamento e duração do tratamento.  

 

Estimativa de custo 

Os valores de custo unitário de cada item utilizado dos componentes Exames 

complementares, Terapia não medicamentosa e Equipe multiprofissional foram 

provenientes do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos 

e OPM do SUS (SIGTAP)
25

.  

A estimativa dos custos médios de cada recurso foi realizada a multiplicação da 

frequência de solicitações pela quantidade média utilizada pelo custo unitário do 

recurso. O mesmo cálculo foi utilizado para estimar os valores do desvio padrão, 

máximo e mínimo. 

Os valores de cada medicação foram provenientes do Banco de Preços em Saúde 

(BPS)
26

. Os valores de custo unitário de cada medicação foram provenientes de fontes 

de dados secundários, especialmente o Banco de Preços em Saúde (BPS)
26

, quando 
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havia mais de um valor unitário para o mesmo medicamento, foi realizado uma média 

aritmética entre todos os valores unitários apresentados 

Para a estimativa dos custos do componente medicamentoso, considerou-se o cálculo: 

multiplicação da frequência de solicitações pela quantidade necessária de medicamento 

para tratamento de um ano e multiplicação pelo custo unitário da medicação. Ao final, 

foi realizado a soma dos custos de cada componente para cada caso clínico, sendo que 

para o componente medicamentoso, foi utilizado o mesmo valor para todos os cálculos 

(custos médios e desvios padrões), resultando no custo total para cada caso.  

O valor total de cada caso clínico foi a soma dos custos de cada componente para cada 

tipologia de caso. Os valores dos custos totais e por componentes foram apresentados 

em reais (R$), e também apresentados em dólar internacional (Int$), considerando a 

taxa de paridade de poder de compra ou PPP (purchase power parity) do Banco 

Mundial, no valor de R$1= 1,7477 para o ano de 2014
27

. 

 

RESULTADOS 

A taxa de resposta do painel de especialista foi de 67% (08 dos 12 participantes 

responderam). A tabela 2 apresenta a caracterização dos respondedores (Tabela 2).  

Tabela 2 Caracterização dos participantes do Painel de Especialistas, com identificação da 

sua região do Brasil, da sua especialidade e da sua instituição. Brasil, 2014. 

Região do Brasil Especialidades Instituição 

Centro-Oeste 
Endocrinologista/Cirurgião 

vascular/Enfermeira 
Hospital Regional de Taguatinga 

Nordeste Endocrinologista 
Hospital Universitário Agamenon 

Magalhães  

Sudeste Endocrinologista Universidade Estadual de Campinas 

Sudeste Endocrinologista Universidade Federal de São Paulo 

Sudeste Endocrinologista Instituto Estadual de Diabetes e 
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Endocrinologia Luiz Capriglione 

Sudeste Cirurgião vascular 
Centro Municipal de Atenção 

Secundária – Vila Velha/Espírito Santo 

Sudeste Cirurgião vascular Hospital Federal do Andaraí 

Sudeste Cirurgião vascular Hospital Universitario Pedro Ernesto 

 

Além da relação de recursos de saúde listados no formulário de coleta de dados, foram 

feitas sugestões de outros por alguns membros do painel de especialistas que não 

constavam na lista inicial de recomendações. Algumas delas, como orientação e 

atividades para cessação do tabagismo, orientação continuada quanto aos cuidados com 

os pés, realização do exame PET-CT (Tomografia por Emissão de Pósitrons – 

Tomografia Computadorizada), utilização de câmaras hiperbárica e/ou pressão negativa, 

a vácuo; e coberturas de pele especiais como prata e hidrocolóides, embora 

recomendados por membros do painel não foram considerados na estimativa de custos. 

Já medicamentos para tratamento da dor fantasma (amitriptilina, pregabalina e 

gabapentina), indicada por alguns especialistas, foram considerados nas estimativas.  

O custo unitário do curativo caseiro (realizado pelo paciente) foi considerado como 

custo zero, visto que a aquisição do material (soro fisiológico, gaze e atadura) para o 

mesmo, usualmente ocorre pelo paciente, já para o custo unitário do curativo realizado 

pelo profissional, o preço foi baseado na complexidade da lesão, logo foi considerado 

para o Caso 2 (úlcera não infectada), como um curativo grau I da tabela SIGTAP
25

 e 

para o Caso 3 (úlcera infectada), como um curativo grau II da tabela do SIGTAP
25

. 

Ainda na terapia não medicamentosa, no item cadeira de rodas ou muleta, foi 

considerado como custo unitário a média aritmética entre os dois valores. No Caso 2 

(úlcera não infectada), em terapia não medicamentosa, o valor da consulta médica foi 
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considerada como sendo o custo de uma consulta médica em atenção especializada. A 

tabela 3 apresenta os custos unitários utilizados por componente.  

 

Tabela 3. Custo unitários por componentes. Componentes, exceto medicamentos: 

terminologia SIGTAP e custos unitários da tabela do SIGTAP e para medicamentos: 

posologia e média de valores utilizados pelo Banco de Preços em Saúde. Brasil . Brasil, 

2014. 

Componente 
Terminologia do 

SIGTAP 

Custo 

unitário 

(R$) 

Exames de imagem 

Ultrassonografia doppler 

colorido de vasos 
39,60 

Arteriografia digital (por via 

venosa) 
200,01 

Arteriografia de membro 179,46 

Tomografia computadorizada de 

articulações do membro inferior 
86,75 

Radiografia de pé/dedos do pé 6,78 

Radiografia panorâmica de 

membros inferiores 
9,29 

Ressonância magnética de 

membro inferior (unilateral) 
268,75 

Eletrocardiograma 5,15 

Cintilografia de articulações 

e/ou exterminadas e/ou ossos 
180,32 

Ecocardiografia transtorácica 39,94 

Exames laboratoriais 

Dosagem de glicose 1,85 

Dosagem de hemoglobina 

glicosilada 
7,86 

Hemograma completo 4,11 

Determinação de velocidade de 

hemossedimentação (vhs) 
2,73 

- 12,38 

Dosagem de colesterol total 1,85 

Dosagem de colesterol hdl 3,51 

Dosagem de colesterol ldl 3,51 
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Dosagem de triglicerídeos 3,51 

Dosagem de ureia 1,85 

Dosagem de creatinina 1,85 

Fundoscopia 3,37 

Dosagem de microalbuminuria 

na urina 
8,12 

Análise de caracteres físicos, 

elementos e sedimento da urina 
3,70 

Clearance de creatinina 3,51 

- 20,06 

Cultura de bactérias para 

idenficação 
5,62 

Cultura para bactérias 

anaeróbicas 
10,25 

Cultura para identificação de 

fungos 
4,19 

- 9,41 

Dosagem de cálcio 1,85 

Dosagem de potássio 1,85 

Dosagem de fósforo 1,85 

Dosagem de sódio 1,85 

Dosagem de magnésio 2,01 

Dosagem de Vitamina B12 15,24 

Dosagem de hormônio 

tireoestimulante (tsh) 
8,96 

Dosagem de tiroxina livre (t4 

livre) 
11,60 

- 37,10 

Pesquisa de anticorpos contra 

antígeno de superfície do vírus 

da hepatite B(anti-hbs) 

18,55 

Pesquisa de antígeno de 

superfície do vírus da hepatite B 

(hbsag) 

18,55 

Pesquisa de anticorpos contra o 

vírus da hepatite C (anti-hcv) 
18,55 

Teste de vdrl para detecção de 

sífilis 
2,83 

- 9,54 
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Dosagem de transaminase 

glutâmico-oxalacética (tgo) 
2,01 

Dosagem de transaminase 

glutâmico-pirúvica (tgp) 
2,01 

Dosagem de bilirrubina total e 

frações 
2,01 

Dosagem de gama-glutamil-

transferase (gama gt) 
3,51 

Terapia não medicamentosa 

Curativo grau i com ou sem 

debridamento 
0 

Curativo grau ii com ou sem 

debridamento 
32,40 

Debridamento de úlcera/necrose 29,86 

Calçados anatômicos com 

palmilhas para pé neuropático 

(par) 

419,20 

Cadeira de rodas adulto/ infantil 

(tipo padrão) 
571,90 

Muleta axilar regulável de 

madeira (par) 
53,20 

Palmilhas para pés neuropáticos 

confeccionadas sob medida para 

adultos ou crianças (par) 

170,30 

Equipe multiprofissional 

Consulta médica em atenção 

especializada 
10,00 

Consulta profissional de nível 

superior na atenção 

especializada (exceto médico) 

6,30 

Medicamentos Posologia (mg/dia) (R$) 

Cilostazol 150 0,49 

Ácido Acetilsalicílico 

(AAS) 
150 0,02 

Estatinas (sinvastatina) 42,5 0,08 

Antidepressivos tricíclicos 

(amitriptilina) 
75 0,05 

Gabapentina 900 0,37 

Carbamazepina 600 0,10 

Tramadol 375 0,17 

Ácido Tióctico 600 3,60 
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A utilização de recursos de saúde para o Caso 1 (neuropatia periférica com DAP) 

apresentou alta frequência (87,5%) de solicitações de ultrassonografia (USG) e houve 

consenso com AAS e estatinas, bem como com o acompanhamento com 

endocrinologistas, nutricionistas e cirurgião vascular. Já no Caso 2 (úlcera não 

infectada), não houve exame de imagem solicitado por todos, mas a realização de 

curativo pelo paciente e o acompanhamento com endocrinologista, enfermeiro e 

nutricionista fazem parte do protocolo de todos os respondentes. O Caso 3 (úlcera 

infectada) apresentou consenso entre radiografia e ressonância, e acompanhamento com 

endocrinologista e enfermeiro; não houve nenhum item de consenso absoluto na 

antibioticoterapia utilizada e nem na terapia não medicamentosa. No Caso 4 

(seguimento pós amputação), a radiografia foi o exame de imagem mais solicitado; não 

houve concordância absoluta na terapia medicamentosa, na terapia não medicamentosa 

e na equipe multiprofissional. Para todos os casos, os exames laboratoriais apresentaram 

uma alta concordância de solicitações para a maioria dos recursos. 

Pentoxifilina 1000 0,43 

Analgésicos não opióides 

(ibuprofeno) 
900 0,12 

Capsaicína creme 0,075% - 35,86 

Antidepressivo IRSN 

(duloxetina) 

60 
3,30 

Pregabalina 150 1,62 

Amoxicilina+clavulanato 1500 0,96 

Ciprofloxacina + 

clindamicina 

- 
1,43 

Clindamicina 1200 1,25 

Cefalexina 1500 0,29 

Sulfadiazina de prata - 3,45 

Ciprofloxacina 1000 0,18 

Azitromicina 500 0,47 
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Os custos médios anuais de cada um dos quatro casos clínicos foram estimados em R$ 

600,7 (dp 183,3) ou Int$ 343,7 para a neuropatia periférica com DAP; R$ 713,3 (dp 

501,6) ou Int$ 408.1 para a úlcera não infectada; R$ 2.826 (dp 2063,6) ou 1.617 para a 

úlcera infectada; e R$ 1.048,2 (dp 498,1) ou Int$ 599,8 para o seguimento pós-

amputação (Tabela 4). O componente de maior custo variou conforme a complexidade 

do caso, sendo exames complementares (59,8%), especialmente os exames de imagem 

em casos de neuropatia periférica com DAP, ; terapia não medicamentosa em casos de 

úlcera não infectada e infectada (47,5% e 57% respectivamente); e equipe 

multiprofissional (38%) em casos de seguimento pós amputação (Tabela 4).  

 

Tabela 4 Custo anual médio por caso do tratamento ambulatorial de pacientes com pé 

diabético, por casos clínico e componente de custo, no SUS. Brasil, 2014. 

Componentes 

Neuropatia periférica 

com DAP 

Úlcera não 

infectada 

Úlcera infectada Seguimento pós 

amputação 

% R$ (±DP) % R$ (±DP) % R$ (±DP) % R$ (±DP) 

Exames 

complementares 
        

Imagem 40,4 
242,65 

(44,08) 7,6 
54,51 

(3,79) 19 
537,07 

(148,57) 24,8 
260,05 

(85,15) 

Laboratoriais 19,4 
116,64 

(47,39) 15,9 
113,41 

(64,63) 7,2 
202,72 

(91,49) 13,6 
142,66 

(51,89) 

Terapia 

Medicamentosa 14,6 87,45 - - 0,2 6,89 1,8 18,66 

Terapia Não 

Medicamentosa 
- - 47,5 

338,52 

(202,08) 57,0 
1610,53 

(1386,31) 22,0 
230,89 

(230,89) 

Equipe 

multiprofissional 25,6 
153,99 

(91,79) 29 
206,86 

(231,08) 16,6 
468,91 

(437,22) 37,8 
395,92 

(361,04) 

Total 100 
600,73 

(183,26) 100 
713,30 

(501,57) 100 
2826,12 

(2063,59) 100 
1048,18 

(498,08) 

 

DISCUSSÃO 

Os custos ambulatoriais foram estimados através de uma tipologia de casos clínicos 

baseados na evolução da doença. A utilização dos componentes do tratamento proposto 
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variou entre os casos, demonstrando que diferentes desfechos requerem cuidados 

específicos.  

Os custos totais estimados para cada caso também refletiram a complexidade de cada 

desfecho. Nota-se uma ascensão dos custos conforme o aparecimento de complicações e 

o agravamento do quadro, com um custo intermediário, mas ainda alto, no seguimento 

pós-amputação, um dos desfechos finais do pé diabético. De maneira geral, o 

componente de custo mais relevante entre os casos foi equipe multiprofissional (16-

38%), seguido de exames de imagem (8-40%). 

Vale ressaltar que não foram levados em consideração os custos de antidiabéticos e nem 

da monitorização da glicose capilar para o tratamento do DM2, visto que tais custos 

seriam do manejo do diabetes e não especificamente da complicação pé diabético, 

entretanto foram incluídos na análise exames complementares, tais como glicemia de 

jejum, pois faziam parte da rotina do cuidado com o pé diabético e suas solicitações 

poderiam variar conforme o quadro clínico.  

A presente metodologia utilizada para a estimativa dos custos médicos diretos 

ambulatoriais por paciente foi baseada no estudo de Cavanagh et al
20

, que estimou os 

custos de tratamento e os custos por paciente, para o ano de 2010, considerando a 

realidade local de cinco países, sendo eles: Chile, China, Índia, Tanzania e Estados 

Unidos. A estimativa de tratamento foi baseada em dois casos hipotéticos, bem 

definidos, de úlceras do pé diabético, com desfechos distintos. Quando comparados os 

casos considerados por Cavanagh et al com os casos elaborados por este trabalho, o 

Caso 2 (úlcera não infectada) do questionário seria o mais próximo para comparação 

com o caso 1 e o Caso 3 (úlcera infectada) com o caso 2 do artigo. Para Cavanagh et 

al
20

 os custos para o caso 1 ficaram entre Int$102 a Int$3959, já no presente trabalho o 

valor encontrado foi Int$ 408,14 (variando entre Int$ 121,14-695,14). E, para o caso 2 
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os custos variaram entre Int$3060 a Int$188645, e o nosso valor encontrado foi Int$ 

1.617,05 (variando entre Int$ 436,35-2.797,75). Os menores custos encontrados por 

Cavanagh et al
20

 foram da Tanzania, já os maiores custos foram dos Estados Unidos. 

Observa-se, portanto, que os custos ambulatoriais para o tratamento de uma úlcera não 

infectada, no Brasil foi intermediário, estando de acordo com os custos estimados em 

outros países. Já para o tratamento da úlcera infectada, os custos no Brasil foram bem 

menores, mesmo quando considerado os valores máximos dos componentes indicados 

pelos especialistas.  

No Brasil, o número de estudos de custos diabetes é insuficiente para uma avaliação 

adequada dos gastos e das reais necessidades do sistema de saúde e da população
28

, 

acarretando em avaliações locais inadequadas e alocação de recursos incorretos e 

insuficientes
9
. E, raros são os estudos de custo sobre pé diabético no país, não 

possibilitando o real conhecimento da carga econômica dessa complicação.  

Ressalta-se que as comparações realizadas acima entre os resultados encontrados e 

outros estudos deve ser analisada com cautela, uma vez que a variação entre datas de 

realização dos estudos pode influenciar nos valores relatados. Além disso, a comparação 

direta entre estudos de custos é limitada, uma vez que a diferença de metodologias e 

parâmetros considerados podem influenciar nos resultados encontrados
29

.  

O presente estudo utiliza uma metodologia que apresenta limitações. A estimativa dos 

custos ambulatoriais foi baseada em um painel de especialistas, o qual foi respondido 

por profissionais de centros especializados no tratamento do pé diabético, logo as 

propostas poderiam estar superestimadas, quando comparado com as condutas 

realizadas na atenção primária. Na tentativa de aproximar os custos da realidade, optou-

se por desconsiderar recursos que eram utilizados apenas em um centro e que 

usualmente não se encontravam em protocolos e/ou em tabelas de pagamento do SUS, 
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tais como a utilização de PET-CT, de câmaras hiperbáricas e/ou pressão negativa, o que 

amenizaria, desta forma, a superestimação. Além disso, optou-se também por 

padronizar custos que variavam muito, tais como a realização de curativos e de 

desbridamento, visto que as coberturas especiais para feridas variavam, assim como o 

instrumental cirúrgico utilizado, logo, utilizou-se o valor pago pelo procedimento na 

tabela SIGTAP, com o intuito de evitar uma superestimação.  

Outro ponto importante na limitação dos resultados encontrados para os custos 

ambulatoriais foi a variação na quantidade de recursos utilizados entre os especialistas, 

o que ocasionou em desvios padrões elevados, demonstrando que aqueles recursos com 

altas variações devem ser analisados com cuidado. Observa-se, por exemplo, que o 

custo para o caso de neuropatia periférica associada a DAP apresentou um desvio 

relativamente pequeno (R$ 183,26) quando considerado o desvio do caso de úlcera 

infectada (R$ 2.063,59), logo a forma de tratamento para o caso de neuropatia foi mais 

uniforme entre os respondentes. Esta consideração traz mais segurança as estimativas 

encontradas para os custos ambulatoriais do Brasil, uma vez que os custos do desfecho 

neuropatia diabética com DAP foram responsáveis por 85% dos custos totais. 

Para a estimativa ambulatorial, considerou-se apenas quatro condições clínicas 

hipotéticas, com histórias típicas, baseados nos desfechos e com isso, não foi 

considerado a individualidade/particularidade de cada paciente. Não se considerou 

também os casos com necessidade de amputação maior e consequente uso de próteses e 

nem os casos que necessitaram de novas amputações, logo os valores encontrados 

podem estar subestimados.  

Outro fator que pode ter levado a subestimação dos valores foi o não reajuste realizado 

nos valores da tabela do SIGTAP há alguns anos. Quando comparado os valores 
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utilizados na planilha de 2014 com os valores de 2008, notou-se que muitos códigos não 

houveram mudança de valor ou, quando havia, era pequeno. 

O presente estudo é inédito, sendo o primeiro a estimar os custos médicos diretos 

ambulatoriais do manejo do pé diabético, no Brasil, no âmbito SUS. Ele demonstra uma 

parcela da carga econômica do pé diabético, mostrando os custos de quatro casos 

hipotéticos típicos da evolução do pé diabético, reforçando, assim, a importância e o 

impacto desta complicação na economia do país. Observa-se a importância de políticas 

públicas voltadas para a atenção primaria, principalmente no objetivo de prevenir 

úlceras e minimizar evoluções para desfechos mais graves. Os resultados servem ainda 

de base para outros estudos de estimativas de custo do diabetes e para estudos de análise 

de custo-efetividade e de programas/intervenções realizados para o pé diabético. 
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Anexo 03 – Estratégia de busca e fluxograma das etapas da revisão. 

Uma busca da literatura nacional foi realizada utilizando os seguintes termos de 

busca:  

- PUBMED: (("Diabetic Neuropathies"[Mesh]) AND "Brazil"[Mesh]) AND "Costs 

and Cost Analysis"[Mesh]; (("Diabetic Neuropathies"[Mesh]) AND "Brazil"[Mesh]); 

(("Diabetic Foot"[Mesh]) AND "Brazil"[Mesh]) AND "Costs and Cost 

Analysis"[Mesh] e ("Diabetic Foot"[Mesh]) AND "Brazil"[Mesh]; 

(("Amputation"[Mesh]) AND "Diabetes Mellitus"[Mesh]) AND "Brazil"[Mesh] 

- BVS: (tw:(diabetic foot)) AND (tw:(Brazil)); (tw:(diabetic foot)) AND (tw:(brazil)) 

AND (tw:(cost)); (tw:(amputation)) AND (tw:(brazil)) AND (tw:(diabetes)); 

(tw:(amputation)) AND (tw:(diabetes)) AND (tw:(brazil)) AND (tw:(cost)) 

As bases de dados onde foi feita a busca da literatura foram Pubmed e BVS. 

Ainda, foi também feita revisão e busca das referências citadas nos artigos identificados 

na busca eletrônica e não identificados na mesma, que cumpriram com os critérios de 

inclusão. Ainda, como critérios de busca foram considerados: 

Idioma: Português e inglês. 

Período/Data: sem restrição de período. 

População estudada: Portadores de Diabetes mellitus com pé diabético. 

Local de realização: Brasil. 

Seleção dos artigos 

Os trabalhos primeiramente foram selecionados com base no título e depois foi 

realizada uma leitura dos resumos para posterior avaliação (Figura 1).  

Os critérios de inclusão utilizados foram:  

 O tema ser sobre Pé diabético. 

 Tipo de estudos: avaliações econômicas que descrevam estimativas de 

custos de doença e estudos de custo da doença, 

 Estudos que tenham sido realizados no Brasil. 

 Idioma: português ou inglês.  

Os critérios de exclusão utilizados foram:  

 Tipo de publicação: editorial, comentário ou resumo apresentado 

 Tema: Estudos de custos sem custos do pé diabético.  

Extração de dados 
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Os dados foram extraídos para uma planilha elaborada e padronizada 

pelo grupo.   
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Figura 2 Fluxograma: Etapas da revisão da literatura 
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Anexo 04 – Questionário pé diabético. 

 
 
 
 
 
   

 

      Instituições Parceiras                                                                              Apoio Financeiro 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Estimativa de custos do manejo 

ambulatorial do pé diabético no Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXECUÇÃO: 

Dra. Cristiana Maria Toscano 

Departamento de Saúde Coletiva do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

Universidade Federal de Goiás (UFG)  

 

Dra Luciana Bahia 

Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Ciências Médicas 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)   
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Identificação 

 

Diversos estudos no mundo quantificando os custos do Diabetes Mellitus (DM) demonstram 

que as complicações crônicas da doença são a parcela mais onerosa. No entanto, não há, no Brasil, 

nenhuma estimativa de custos que aborde o manejo ambulatorial do pé diabético. Os estudos de custos 

da doença estimam o impacto financeiro na redução da sua carga e indicam os parâmetros mais 

dispendiosos dela, logo podem apoiar a tomada de decisões e implementações de políticas de saúde.  

Estamos realizando uma avaliação de Custos do Diabetes mellitus tipo 2 no Brasil, projeto 

que atende uma demanda do Ministério da Saúde e tem como instituição executora a Universidade 

Federal de Goiás (UFG) e como instituições parceiras a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e o U.S. Centers for Disease Prevention 

and Control (CDC)/EUA. O presente questionário sobre pé diabético foi concebido no âmbito deste 

projeto e tem por objetivo apoiar a estimativa de custos do manejo ambulatorial de pacientes 

diabéticos com pé diabético no Brasil.  

Baseando-nos em propostas metodológicas da literatura recente, estamos realizando uma 

estimativa de custos do manejo ambulatorial do pé diabético a partir de painel de especialistas. Para 

tanto, um grupo de médicos especialistas com experiência no atendimento ao paciente diabético, em 

particular ao paciente com pé diabético, no contexto do Sistema Público de Saúde (SUS) foram 

selecionados. Foram elaborados 4 casos clínicos representativos das principais condições que podem 

estar presentes em um paciente com pé diabético.  

O objetivo é estimar os recursos de saúde utilizados habitualmente para diagnosticar, tratar e 

acompanhar estes pacientes no sistema público de saúde do Brasil. O tempo estimado para o 

preenchimento deste questionário é de 20 minutos. Agradecemos sua participação. 

A seguir diagrama representando a evolução do pé diabético, onde estão indicados os casos 

clínicos que serão apresentados na sequência e utilizados como base para esta estimativa. Foram 

considerados pacientes com neuropatia periférica que podem evoluir para úlcera de membro 

inferior infectada ou não, progredindo até a amputação.

Nome:  

Telefone: 

E-mail: 

Titulação:  

Filiação profissional:  
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Figura 1: Organograma simplificado com os possíveis desfechos na evolução do pé diabético. Destacado em azul componente ambulatorial que será abordado neste questionário.  

Com base no diagrama acima, considere uma população de 100 pacientes diabéticos com neuropatia periférica que chegam ao seu serviço. Dentre eles, faça 

uma estimativa (em porcentagem) de quantos destes apresentam cada uma das condições abaixo no primeiro atendimento:  

 

100 diabéticos com neuropatia periférica: 

sem DAOP: ____% 

 com DAOP: ____% 

  Destes, sem úlcera: ____% 

   com úlcera: ____% 

Destes, úlcera sem infecção: ____% 

    úlcera com infecção: ____% 

   

 

Dentre os pacientes com pé diabético que vce acompanha, quantos evoluem 

para amputação de mmii:  ____% 

Destes, pacientes amputados sem órtese: ____% 

  Pacientes amputadores com órtese: ____% 
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Diagrama representando possível evolução do Pé Diabético 

* DAOP: Doença Arterial Obstrutiva Periférica 
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Neuropatia periférica em associação com DAOP sem lesão ativa e sem infecção 
 

Caso 1 (Neuropata com doença arterial obstrutiva periférica - DAOP) 
Paciente com 50 anos, IMC: 33, masculino, tabagista, HbA1c: 10,0%, dislipidemia não tratada, com dor 

neuropática e isquêmica em membro inferior esquerdo, associada à claudicação intermitente.  

Ao exame dos pés: ausência de pulsos e da sensibilidade tátil aferida pelo teste do monofilamento. Índice 

tornozelo/braço menor que 0,9. Ausência de úlcera ou amputações prévias. 

História prévia: úlcera em pé contralateral e IAM.  

 

Considerando este paciente com DAOP, qual seria a sua conduta considerando 01 ano de tratamento? Por 

favor, marque dentre as opções abaixo aquelas que você utilizaria para este paciente e especifique a quantidade 

no período de 1 ano de acompanhamento. 

1. Exames complementares (em 01 ano) 

a. Imagem 

(   ) Duplex scaning  (mapeamento duplex): n=___ 

(   ) Arteriografia por punção direta: n=___ 

(   ) Angiotomografia: n=___ 

(   ) Angioressonância magnética: n=___ 

(   ) Radiografia dos pés: n=___ 

(   ) Outros (qual e quantidade): _______________ n=___ 

b. Laboratoriais 

(   ) Glicose e HbA1c: n=___ 

(   ) Hemograma e marcadores inflamatórios: n=___ 

(   ) Perfil lipídico, uréia, creatinina: n=___ 

(   ) Fundoscopia: n=___ 

(   ) Microalbuminuria: n=___ 

(   ) Outros (qual e quantidade): _______________ n=___ 

 

2. Terapia medicamentosa (assinale dentre as abaixo as opções de escolha, considerando o caso acima) 

(   ) Cilostazol 

(   ) Pentoxifilina 

(   ) AAS 

(   ) Estatinas 

(   ) Medicamento tópico apenas (capsaicína creme 0,075%). 

(   ) Antidepressivos tricíclicos (ex.amitriptilina). 

(   ) Analgésicos não opióides. 

(   ) Carbamazepina. 

(   ) Ácido valpróico. 

(   ) Gabapentina 

(   ) Outros (especificar nome): _________________ 

 

3.  Terapia não medicamentosa (Especificar percentual de cada procedimento em seu serviço) 

(   ) Cirurgia de revasculafrização convencional : % de pacientes ________ 

(   ) Angioplastia com stent: % de pacientes _________ 

(   ) Angioplastia sem stent:% de pacientes _________ 

 

4. Equipe multiprofissional (quantificar número de consultas em 01 ano) 

(   ) Endocrinologista: n=___ 

(   ) Enfermeiro: n=___ 

(   ) Nutricionista: n=___ 

(   ) Fisioterapeuta: n=___ 

(   ) Assistente social: n=___ 

(   ) Cirurgião Vascular: n=___  
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Úlcera diabética não infectada 
 

Caso 2 (Neuropata com úlcera não infectada) 
Paciente com 43 anos, IMC: 27,5, Mulher, não tabagista, HbA1c: 8,0%, com lesão ulcerosa em região plantar 

do pé direito (calcâneo), medindo 2 cm, Grau 1 ( Classificação de Wagner), com 3 semanas de evolução.  

Pé: pulsos presentes e ausência da sensibilidade tátil ao monofilamento. 

Ausência de amputações ou história prévia de úlceras.   

Comorbidade: HAS controlada.  Sem outras complicações. 

 

Considerando este paciente com úlcera não infectada qual seria a sua conduta considerando 01 ano de 
tratamento? Por favor, marque dentre as opções abaixo aquelas que você utilizaria para este paciente  e 

especifique a quantidade no período de 1 ano de acompanhamento. 

 

1. Exames complementares 

Imagem 

(   ) Radiografia dos pés: n=___ 

(   ) Duplex-scaning: n=___ 

(   ) Outros (qual e quantidade): _______________ n=___ 

Laboratoriais 

(   ) Glicose e HbA1c: n=___  

(   ) Hemograma e marcadores inflamatórios: n=___ 

(   ) Exame de urina: n=___ 

(   ) Perfil lipídico, uréia, creatinina: n=___ 

(   ) Fundoscopia: n=___ 

(   ) Microalbuminuria: n=___ 

(   ) Outros (qual e quantidade): _______________ n=___ 

 

2. Terapia não medicamentosa (assinale dentre as abaixo as opções de escolha)  

(   ) Observação apenas (quantificar o número de consultas no ano): n=___/ano 

(   ) Curativo realizado pelo paciente (soro fisiológico, gaze e atadura): n=___/mês 

(   ) Curativo realizado pelo profissional da saúde (utilização de preparados enzimáticos): n=___/mês 

  Especificar o preparado enzimático: __________________________ 

(   ) Desbridamento ambulatorial: n=___/mês 

Especificar material utilizado: ______________ 

 

3. Equipe multiprofissional (quantificar número de consultas em 1 ano) 

(   ) Endocrinologista: n=___ 

(   ) Enfermeiro: n=___ 

(   ) Nutricionista: n=___ 

(   ) Fisioterapeuta: n=___ 

(   ) Assistente social: n=___ 

(   ) Cirurgião Vascular: n=___ 

  



 

 

  

140 

 

 
 

  
      6 

Úlcera com sinais de infecção (tratamento ambulatorial) 
 

Caso 3 (Neuropata com DAOP com úlcera infectada – tratamento ambulatorial) 
Paciente com 55 anos, IMC: 32, Homem, tabagista, HbA1c: 11,0%, com lesão ulcerosa em região plantar do 

pé esquerdo (médio pé), medindo 6 cm, Grau 2 ( Classificação de Wagner), com pequenos focos de isquemia 

e necrose superficial, com 4 meses de evolução, apresentando falha terapêutica com curativos caseiros diários 

e antibiótico (Cefalexina 500mg 6/6h).  

Pé: ausência de pulsos e da sensibilidade tátil ao monofilamento. 

História prévia de úlcera em pé contralateral. Ausência de amputações.  

Comorbidade: HAS e dislipidemia descontrolados. Outras complicações: nefropatia diabética estágio 3A. 

 

Considerando este paciente com úlcera infectada qual seria a sua conduta considerando 01 ano de 
tratamento? Por favor, marque dentre as opções abaixo aquelas que você utilizaria para este paciente e 

especifique a quantidade no período de 1 ano de acompanhamento. 

 

1. Exames complementares 

Imagem 

(   ) Radiografia dos pés: n=___  

(   ) Ressonância magnética: n=___ 

(   ) Cintilografia óssea: n=___ 

(   ) Outros (qual e quantidade): _______________ n=___ 

Laboratoriais 

(   ) Glicose e HbA1c: n=___ 

(   ) Exame de urina: n=___ 

(   ) Perfil lipídico, uréia, creatinina: n=___ 

(   ) Fundoscopia: n=___ 

(   ) Clearance de creatinina e microalbuminuria: n=___ 

(   ) Cultura: n=___ 

(   ) Hemograma e marcadores inflamatórios: n=___ 

(   ) Outros (qual e quantidade): _______________ n=___ 

 

2. Terapia medicamentosa (assinale dentre as abaixo as opções de escolha) 

(   ) Amoxicilina + clavulanato de potássio  

(   ) Cefalexina 

(   ) Dicloxacilina 

(   ) Cloxacilina 

(   ) Flucloxacilina 

(   ) Outro antibiótico (indicar nome):_______________ 

(   ) Medicamentos tópicos (indicar nome do medicamento): __________ 

 

3. Terapia não medicamentosa (primeira escolha, podendo haver mais de uma marcação) 

(   ) Curativo realizado pelo paciente (soro fisiológico, gaze e atadura): n=___/mês 

(   ) Curativo realizado pelo profissional da saúde (utilização de preparados enzimáticos): n=___/mês 

  Especificar o preparado enzimático: __________________________ 

(   ) Desbridamento ambulatorial: n=___/mês 

Especificar material utilizado: ______________ 

(   ) Desbridamento cirúrgico: % de pacientes____ 

(   ) Acupuntura (especificar quantidade de sessões/mês): n=___ 

(   ) Outras terapias (especificar): __________ 

 

4. Equipe multiprofissional (quantificar número de consultas em 01 ano) 

(   ) Endocrinologista: n=___ 

(   ) Infectologista: n=___ 

(   ) Ortopedista: n=___ 

(   ) Cirurgião Vascular: n=___ 
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(   ) Psicólogo: n=___ 

(   ) Enfermeiro: n=___ 

(   ) Nutricionista: n=___ 

(   ) Fisioterapeuta: n=___ 

(   ) Assistente social: n=___ 

Seguimento Pós amputação 
 

Caso 4 (Pós amputação sem órtese) 
Paciente com 50 anos, IMC: 26, Mulher, tabagista, HbA1c: 10,0%, evoluiu com necessidade de amputação 

de terceiro e quarto quirodáctilo de pé direito devido úlcera Grau 3 ( Classificação de Wagner) que apresentou 

necrose e gangrena dos dedos.  

Ao exame dos pés: ausência de pulsos e da sensibilidade tátil aferida pelo teste do monofilamento Amputações 

prévia de segundo quirodáctilo contralateral.  

Comorbidade: HAS.  Outras complicações: retinopatia leve e nefropatia estágio 3A. 

 

Considerando este paciente pós amputação sem órtese qual seria a sua conduta considerando 01 ano de 
tratamento? Por favor, marque dentre as opções abaixo aquelas que você utilizaria para este paciente  e 

especifique a quantidade no período de 1 ano de acompanhamento. 

 

1. Exames complementares 

Imagem 

(   ) Radiografia dos membros inferiores: ___  

(   ) Ressonância magnética: ___ 

(   ) Outros (qual e quantidade): _______________ n=___ 

Laboratoriais 

(   ) Glicose e HbA1c: n=___  

(   ) Hemograma e marcadores inflamatórios: n=___ 

(   ) Exame de urina: n=___ 

(   ) Perfil lipídico, uréia, creatinina: n=___ 

(   ) Fundoscopia: n=___ 

(   ) Microalbuminuria: n=___ 

(   ) Outros (qual e quantidade): _______________ n=___ 

 

2. Terapia medicamentosa (assinale dentre as abaixo as opções de escolha) 

(   ) Medicamento para controle da dor fantasma (especificar medicamento): ______________ 

(   ) Outro medicamento (especificar): ___________________ 

 

3. Terapia não medicamentosa (assinale dentre as abaixo as opções de escolha) 

(   ) Acupuntura (especificar quantidade de sessões/mês): n=___ 

(   ) Outras terapias (especificar): __________ 

 

4. Equipe multiprofissional (quantificar número de consultas em 01 ano) 

(   ) Endocrinologista: n=___ 

(   ) Ortopedista: n=___ 

(   ) Vascular: n=___ 

(   ) Psicólogo: n=___ 

(   ) Enfermeiro: n=___ 

(   ) Nutricionista: n=___ 

(   ) Fisioterapeuta: n=___ 

(   ) Assistente social: n=___ 

(   ) Terapeuta ocupacional: n=___ 

 

 

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÂO E TEMPO!!!! 


